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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A) A  Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók 
pályázati támogatásáról szóló  7/2016.  (III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) értelmében a Képviselő-testület minden évben a költségvetésben keretösszeget 
határoz meg, pályázati alapot hoz létre, amelyből a közhasznú tevékenységet folytató 
szervezetek, egyházak, sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, illetve tehetséges 
magánszemélyek tevékenysége, munkája támogatható. 

A 2019.  évi pályázatok  2019.  február  4.  napján kiírásra kerültek.  A  polgármester az Emberi 
Erőforrás Bizottság  2/2019. (1.28.)  számú határozatában foglalt javaslat figyelembevételével 
döntött a pályázati kiírásról és annak tartalmáról. 
A  pályázatok postára adási határideje  2019.  március  4.  napja volt.  A 2019.  évi felhívás 
alapján az egyházi pályázatra  16  kérelemben mindösszesen  12.920.000,- Ft,  a sport pályázatra 
12  kérelemben mindösszesen  4.130.000,- Ft,  a civil pályázat során  41  kérelemben 
mindösszesen  52.601.940,- Ft,  valamint a nemzetiségi pályázatra  10  kérelemben 
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mindösszesen  8.045.401,- Ft  támogatási igény érkezett.  A  benyújtott pályázatok tartalmi és 
formai ellenőrzése megtörtént. 

1.) A  civil pályázat célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; szociális 
tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások; köznevelés; kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység; 
művészeti tevékenység; sport, ifjúsági ügyek; esélyegyenlőségre való törekvést segítő 
tevékenység támogatása, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokra és a roma 
felzárkóztatást célzó kezdeményezésekre. Az elszámolható költségek típusai: 
a) programszervezési (programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, 
táborszervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói 
és orvosi ügyeleti díjat, 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
0  a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
i) épület-felújítással járó költségek. 

A  pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás.  A 
pályázati kiírás szerint az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó, amely állami, 
önkormányzati támogatásban nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a pályázó, aki a pályázati célokban 
megfogalmazott feladatokhoz önrészt is biztosít. 

A 2019.  évi civil pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítványok a 
megjelölt célra és összegre nyújtottak be pályázatot (a pályázatok teljes terjedelmükben a 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáján megtekinthetőek). 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

Önrész 
összege  (Ft) 

i 

• 

Vasas Központi 
Könyvtár Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna  u. 5-7. 

I. Irodalomnépszerűsítő 
pódiumbeszélgetések kortárs írókkal, 
alkotókkal (Lackfi  Janos,  Greesó Krisztián, 
Dragoman  házaspár, Péterfy Gergely, 
Fabian  Janka,  Hay  János Péterfy-Novák 
Éva): tiszteletdíjak:  535.000,- Ft, moderator 
100.000,- Ft 
2. Költészetnapi zenes műsor szervezése: 
130.000,- Ft 
3.Margitszigeti irodalmi  seta: 65.000,- Ft 
4. Ady Endre versösszeállítás:  150.000,- Ft 
5.Gyereknapi zenés versműsor:  130.000,- 
Ft 
6. Irodalmi  seta: 65.000,- Ft 
7.Biblioterápiás foglalkozások:  100.000,-
Ft 
8.Közösségépítő rendezvény:  25.000,- Ft 
9.Vendéglátás:  50.000,- Ft 
10.Mikrofon  beszerzése:  100.000,- Ft 
Mindösszesen:  1.450.000,- Ft 

600.000,- 850.000,-

 



 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

Önrész 
összege  (Ft) 

2. 

Vasas 
Művészegyüttes 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna  u. 5-7. 

I. Családi piknik a Füvészkertben (szállítás, 
bérlés, nyomdaköltség)  350.000,- Ft 
2.  Jelmeztár kifestésének anyagköltsége, 
berendezése  250.000,- Ft 
Mindösszesen:  600.000,- Ft 

500.000,- 100.000,-

 

3. 

Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Maria u. 25. 

Nyári Gyökerek  tabor  szervezése.  A tabor 
létszáma  60  fő, melybő l  35  határontúli 
magyar táborozó gyermek és  25  szervező 
kollégista, öregdiák. 
Utazás:  198.000,- Ft,  szállítás:  230.000,- Ft, 
étkezés:  696.000,- Ft,  programok költsége: 
180.000,- Ft,  szállás:  250.000,- Ft 
anyagköltség:  90.000,- Ft 
Mindösszesen:  1.644.000,- Ft 

1.344.000,- 300.000,-

 

4. 

Moravcsik 
Alapítvány 
1083 Budapest, 
Balassa  u. 6. 

1.2019-ben a  10.  PsychArt24 Művészeti 
Maraton megrendezése. 
A  program keretében a Semmelweis 
Egyetem Elméleti Orvostudományi 
Központ aulájában hoznak létre és 
működtetnek  24  órán keresztül közösségi, 
művészeti alkotóteret. Anyagköltség: 
870.000,- Ft,  önerőből díjazás:  213.000,- Ft 
2. 4  napos Moravcsik Rekreációs 
Alkotótábor: szállás, étkezés, utazás: 
976.000,- Ft,  önerőbő l orvos, segítők: 
220.000,- Ft  Mindösszesen:  2.279.000,- Ft 

1.846.000,- 433.000,-

 

5. 

Szent József az 
Idősekért Alapítvány 
1082 Budapest, 
Üllői út  40. 2/2. 

Nyugdíjas klub: élelmiszercsomagok 
200.000,- Ft 
Kulturális programok: zarándoklat 
szervezése  100.000,- Ft,  színház, 
múzeumlátogatás  50.000,- Ft 
Mindösszesen:  350.000,- Ft 

350.000,- 0,-

 

6. 

Nem Adom Fel 
Alapítvány 
1092 Budapest, 
Lónyai  u. 3. 

A  Nem Adom Fel Kávézóban megvalósuló 
"Női csevej" című programsorozat.  A 
program célja, hogy sikeres nő i vendéget a 
látássérült műsorvezető kérdéseire adott 
válaszok során a nézők jobban 
megismerjék. Előadó tiszteletdíj  (50.000,- 
Ft  /fő)  250.000,-  Műsorvezető  (20.000,- Ft 
/alkalom)  100.000,- Ft,  hangosítás 
150.000,- Ft,  kommunikáció  50.000,- Ft, 
vendéglátás  200.000,- Ft  Mindösszesen: 
750.000,- Ft 

650.000,- 100.000,- 

7. 

Katakomba 
Művészeti Műhely 
Alapítvány 
2071  Páty, 
Arany János  u. 38. 

"Gazdálkodj okosan" rendezvények 
szervezése a Nem Adom Fel Kávézóban. 
Gazdasági szakember tartana előadást 
pénzügyi ismeretek témakörében  2 
alkalommal, amelyet követően beszélgetés 
keretében dolgozzák fel az elhangzottakat. 
Vendéglátás  90.000,- Ft,  technika  90.000,-
Ft,  szakember tiszteletdíja  80.000,- Ft, 
kommunikáció  30.000,- Ft 
Mindösszesen:  290.000,- Ft 

260.000,- 30.000,-

 



 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

Önrész 
összege  (Ft) 

 

8. 
HAT  Alapítvány 
1032 Budapest, 
Szőlő  u. 86. 

A  Józsefvárosban működő KOCKA 
adománybolt működésének és két nyílt nap 
megszervezése érdekében kérik a 
támogatást. Bérköltség:  1.052.496,- Ft 
(ebből önrész  894.623,-Ft),  bérleti díj 
önerőből:  1.665.000,-Ft,  kommunikáció: 
140.000,-Ft,  szóróanyag:  120.000,-Ft 
(ebből önrész  17.874,-Ft) 
Mindösszesen:  2.977.496,-Ft 

400.000,- 2.577.496,-

 

2.)  Az egyházi pályázat célja, hogy a Józsefvárosban működő egyházak, egyházi szervezetek, 
alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális 
ellátó, kulturális programszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és 
ifjúsági feladatokról való gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos 
programokra, az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre és a roma 
felzárkóztatást célzó kezdeményezésekre, illetve kiemelten hozzájárul a kerületben található 
épületállomány felújításához. 

Az elszámolható költségek típusai: 
a) programszervezési (a programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, 
táborszervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói 
és orvosi ügyeleti díjat; 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
f) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
i) épület-felújítással járó költségek. 

A  pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás.  A 
pályázati kiírás szerint az elbírálás során előnyben részesül az a Pályázó, amely állami, 
önkormányzati támogatásban nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pályázó, aki a pályázati célokban 
megfogalmazott feladatokhoz önrészt is biztosít. 

A 2019.  évi egyházi pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítványok a 
megjelölt célra és összegre nyújtottak be pályázatot, mely épület-felújítást is tartalmaz (a 
pályázatok teljes terjedelmükben a Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáján 
megtekinthetőek). 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

Önrész 
összege 

(Ft) 
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Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Maria  utca  25. 

1.  Belvárosi Csend programsorozat 
hirdetése - hetilap és  online  megjelentetés, 
programfüzet  (23.000  példány), molinó és 
programsorozat megjelenítése egy külön 
banner  alatt a honlapon. 

934.000,- 100.000,-

 



 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

Önrész 
összege 

(Ft) 

  

2.  Zengő mediáció  2019.  március  22-23. 
és Szakrális bábjáték felnőtteknek  2019. 
április  13.-  grafikai költségei és előadói 
tiszteletdíjai (Nyomda, nyomtatás: 
programfüzet  328.000,- Ft,  molinó 
47.000,- Ft,  programfüzet behúzás 
159.000,- Ft,  hirdetés,  banner 255.000,-
Ft,  szórólap, programfüzet:  220.000,- Ft 
bábművész tiszteletdíja:  25.000,- Ft) 
Mindösszesen:  1.034.000,- Ft 

  

2. 

Külső- Józsefvárosi 
Református Diakóniai 
Alapítvány 
1089 Budapest, 
Kőris utca  13. 

I. Templom felújításának első üteméért 
való hálaadás-ennek költsége agapéval és 
előadókkal  300.000,- Ft 
2. Tanévzáró és tanévnyitó istentisztelet a 
hittanosoknak (hittanosoknak ajándék, 
előadók, szükséges eszközök)  300.000,- Ft 
3. Anyák napja, idősek napja (alapanyag, 
előadók)  150.000,- Ft 
4. Nemzeti, egyházi ünnepeinkért való 
hálaadás (március  15.,  augusztus  20., 
október  23.,  október  31.) 400.000,- Ft, 
Karácsonyi ajándékok, agapé  (200 
csomag+ alkalmak)  350.000,- Ft 
Mindösszesen:  1.500.000,- Ft 

1.500.000,- 0,- 

3) A  sport pályázat célja, hogy az Önkormányzat segítse a sportolni vágyó józsefvárosiakat, 
szélesítse a színvonalas sport programok kínálatát, tartalmas szabadidő-eltöltést kínáljon az 
érdeklődők számára, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségre való törekvést segítő 
tevékenységekre. Az elszámolható költségek típusai: 
a) programszervezési (programok költségei is: pl: étkeztetés), rendezvényszervezési, 
táborszervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói 
és orvosi ügyeleti díjat; 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
t) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
i) épület-felújítással járó költségek. 

A  pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás.  A 
pályázati kiírás szerint az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó, amely állami, 
önkormányzati támogatásban nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a pályázó, aki a pályázati célokban 
megfogalmazott feladatokhoz önrészt is biztosít. 

A 2019.  évi sport pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítvány a megjelölt 
célra és összegre nyújtott be pályázatot (a pályázatok teljes terjedelmükben a 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáján megtekinthetőek). 



 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

Önrész 
összege 

(Ft) 

 

Losonci Alapítvány 
1083 Budapest, 
Losonci tér I. 

A  Losonci Téri Általános Iskola 
tanulóinak szabadidős versenyekre való 
eljutásának, nevezésének támogatása. 
Nevezési díj  (5.000,- Ft  !verseny/3 
alkalom)  15.000,- Ft,  tömegközlekedés 
(33  gyűjtőjegy)  99.000,- Ft 
Mindösszesen:  114.000,- Ft 

114.000,- 0,- 

B)  Támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a Fazekas  Mihaly  Oktatási, 
Kulturális és  Sport  Alapítvány (székhely:  1082 Budapest, Horvath Mihaly  tér  8.;  adószám: 
18156292-1-42,  továbbiakban: Alapítvány) a Budapesti Fazekas  Mihaly  Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium technika és fizika tantárgyak korszerű oktatásához szükséges eszközök 
beszerzésének támogatása érdekében. 
Az intézménnyel  128  józsefvárosi lakóhellyel rendelkező diák áll tanulói jogviszonyban, 
amely a kerületi gyermeklétszám 12%-át teszi ki. 

H. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványok támogatására 
vonatkozó döntés meghozatala. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Jelen előterjesztésben ismertetett indokok, tényállás alapján indokolt az alapítványok 
támogatására vonatkozó döntés meghozatala. 

A) A  beérkezett és előzetes egyeztetések alapján várható támogatás összege  33.359  e  Ft 
(működési támogatás  29.774  e  Ft,  felhalmozási támogatás  3.585  e  Ft),  a magánszemélyek 
támogatása után fizetendő járulékok összege  218  e  Ft,  a  11107-01  címen tervezett összes 
előirányzat  16.807  e  Ft. 
A  különbözet  16.770  e  Ft,  melyet javasolok az általános működési tartalék terhére biztosítani. 
Egyben javasolom, hogy a céltartalék keretek kerüljenek átcsoportosításra a felhasználás 
szerint.  A  pályázat keretében nyújtott támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat. 

B) A  döntés célja a Fazekas  Mihaly  Oktatási, Kulturális és  Sport  Alapítvány támogatása 
637.500,- Ft  összegben a Budapesti Fazekas  Mihaly  Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
oktatási feladataihoz kapcsolódó eszközök beszerzésének érdekében. 
A  támogatás fedezete a  11107-01  működési céltartalék Egry Attila alpolgármesteri saját keret 
előirányzaton  637.500,- Ft  összegben áll rendelkezésre.  A  támogatás egyszeri jellegű, önként 
vállalt feladat. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  42.  §  4.  pontja 
alapján az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület nem átruházható 
hatásköre. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 



HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a  2019.  évi civil pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg 

1. 

Vasas Központi 
Könyvtár Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna  u. 5-7. 

Irodalomnépszerűsítő pódiumbeszélgetések 
kortárs írókkal, alkotókkal (tiszteletdíjak, 
moderator).  Költészetnapi zenés műsor 
szervezése. Margitszigeti irodalmi séta. Ady 
Endre versösszeállítás. Gyereknapi zenés 
versműsor. Irodalmi séta. Biblioterápiás 
foglalkozások. Közösségépítő rendezvény. 
Mikrofon  beszerzés. 

100.000,- Ft 
(működés) 

2. 

Vasas Művészegyüttes 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna  u. 5-7. 

Családi piknik a Füvészkertben (szállítás, 
bérlés, nyomdaköltség), Jelmeztár kifestése 
(anyagköltség, berendezés). 

300.000,- Ft 
(működés) 

3. 

Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Maria u. 25. 

Nyári Gyökerek  tabor  szervezése (utazás, 
szállítás, étkezés, programok költsége, 
szállás, anyagköltség). 

200.000,- Ft 
(működés) 

4. 
Moravcsik Alapítvány 
1083 Budapest, 
Balassa  u. 6. 

A 10.  PsychArt24 Művészeti Maraton, 
valamint alkotótábor megszervezése 0,- Ft 

5. 

Szent József az 
Idősekért Alapítvány 
1082 Budapest, 
Üllői  út40. 2/2. 

Nyugdíjas klub (élelmiszercsomagok, 
kulturális programok, zarándoklat 
szervezése, színház, múzeumlátogatás). 

150.000,- Ft 
(működés) 

6 .. 

Nem Adom Fel 
Alapítvány 
1092 Budapest, 
Lónyai  u. 3. 

A  Nem Adom Fel Kávézóban megvalósuló 
"Nő i csevej" című programsorozat (előadó 
tiszteletdíj, műsorvezető, hangosítás, 
kommunikáció, vendéglátás). 

200.000,- Ft 
(működés) 

7. 

Katakomba Művészeti 
Műhely Alapítvány 
2071  Páty, 
Arany  Janos u. 38. 

"Gazdálkodj okosan" rendezvények 
szervezése a Nem Adom Fel Kávézóban. 0,- Ft 

8. 
HAT  Alapítvány 
1032 Budapest, 
Szőlő  u. 86. 

A  Józsefvárosban működő KOCKA 
adománybolt működésének és két nyílt nap 
megszervezése. 

0,- Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 



2.  a  2019.  évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg 

1. 

Jézus Társasága 

Alapítvány 
1085 Budapest, 
Maria  utca  25. 

Belvárosi Csend programsorozat hirdetése - 
hetilap és  online  megjelentetés, programfüzet 
(23.000  példány), molinó és programsorozat 
megjelenítése egy külön  banner  alatt a 
honlapon. 
Zengő mediáció  2019.  március  22-23. es 
Szakrális bábjáték felnőtteknek  2019.  április 
13.  (grafikai költség, előadói tiszteletdíj). 

600.000,- Ft 
(működés) 

2. 

Külső- Józsefvárosi 
Református Diakóniai 
Alapítvány 
1089 Budapest, 
Kőris utca  13. 

Templom felújításának első üteméért való 
hálaadás-ennek költsége agapéval és 
előadókkal. 
Tanévzáró és tanévnyitó istentisztelet a 

 
hittanosoknak (hittanosoknak ajándék, 
előadók, szükséges eszközök). 
Anyák napja, idősek napja (alapanyag, 
előadók). 
Nemzeti, egyházi ünnepeinkért való 
hálaadás. Karácsonyi ajándékok,  agape. 

1.000.000,- Ft 
(működés) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. a  2019.  évi sport pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg 

I 
Losonci Alapítvány 
1083 Budapest,  
Losonci tér I. 

A  Losonci Téri Általános Iskola tanulóinak 
szabadidős versenyekre való eljutásának, 
nevezésének támogatása (nevezési díj, 
tömegközlekedés). 

114.000,- Ft 
(működés) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

4. a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalékot 
343,0  e Ft-tal, a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékot  11.988,0  e Ft-
tal, az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalékot  3.425,0  e Ft-tal és a 
sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalékot  1.014,0  e Ft-tal megemeli az 
általános működési tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

5. a) a határozat I. pontjában foglaltak miatt az Önkoiniányzat kiadás  11107-01  cím 
működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — 
előirányzatáról  16.770,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz 
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támogatás céltartalékra  343,0  e Ft-ot, a civil szervezetek, alapítványok támogatása 
céltartalékra  11.988,0  e Ft-ot, az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalékra 
3.425,0  e Ft-ot, a sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalékra  1.014,0  e Ft-ot, 
b) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési  eel  és általános tartalékon belül a 
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék 
előirányzatáról  6.150,0  e Ft-ot átcsoportosít  11105  cím - önkent vállalt feladat - egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára, 
c) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül az 
egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék - önként vállalt feladat - 
előirányzatáról  8.425,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím - önként vállalt feladat - 
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  6.940,0  e Ft-ot 
és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  1.485,0  e Ft-
ot, 
d) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül a 
civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék - önként vállalt feladat - 
előirányzatáról  16.988,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím - önként vállalt feladat 
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  14.870,0  e 
Ft-ot, a felhalmozási  eel('  támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  1 900,0  e 
Ft-ot, és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 
218,0  e Ft-ot, 
e) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül a 
sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék - önkent vállalt feladat - 
előirányzatáról  2.014,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105-  cím - önként vállalt feladat - 
egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára  1.814,0  e Ft-ot, a 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  200,0  e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

6. Egry Attila alpolgármesteri kerete előirányzatának terhére támogatja a Fazekas  Mihaly 
Oktatási, Kulturális  es Sport  Alapítványt (székhely:  1082 Budapest, Horvath Mihaly  tér 
8.;  adószám:  18156292-1-42) 637.500,- Ft  összegben a Budapesti Fazekas  Mihaly 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium oktatási feladataihoz kapcsolódó eszközök 
beszerzésének érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

7. a határozat  6.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési 
cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret - önkent vállalt feladat 
- előirányzatáról  637,5  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím- önként vállalt feladat - 
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Fazekas 
Mihaly  Oktatási, Kulturális és  Sport  Alapítvány oktatási eszköz beszerzésének 
támogatása címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

8. felkéri a polgármestert a határozat  1-3.  és  6.  pontja szerinti támogatási szerződések 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31. 



9.  felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály. 

Budapest, 2019.  április  15. 

dr. S a Botond Egr Attila 
polgármester alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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