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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  is Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi X 
Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság véleményezi 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási is Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi " 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi _ 
Kerületfejlesztési, Környezet- is Klímavédelmi Bizottság vileményezi _ 
Határozati javaslat a bizottsáz számára: 

és Kulturális, Civil, Oktatási, Sport is 
az előterjesztés megtárgyalását. 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek is sportolók 
pályázati támogatásáról szóló  7/2016. (111.03.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) értelmében a Képviselő-testület minden évben a költségvetésben keretösszeget 
határoz meg, pályázati alapot hoz  litre,  amelyből a közhasznú tevékenységet folytató 
szervezetek, egyházak, sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, illetve tehetséges 
magánszemélyek tevékenysége, munkája támogatható. 

A 2020.  évi pályázatok  2020.  június  3.  napján kiírásra kerültek.  A  pályázatok beadási 
határideje  2020.  június  19.  napja volt.  A 2020.  évi felhívás alapján a civil is kulturális 
pályázatra  53  érvényes kérelemben (formailag elutasítva  6  pályázat) mindösszesen 
24.334.536,- Ft,  az egyházi pályázatra  19  érvényes (formailag elutasítva  1  db pályázat) 
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kérelemben mindösszesen  9.180.000,- Ft,  a sport pályázatra  9  érvényes kérelemben 
(formailag elutasítva  1  db pályázat) mindösszesen  3.180.000,- Ft,  valamint a nemzetiségi 
pályázatra  12  kérelemben mindösszesen  5.919.000,- Ft  támogatási igény érkezett.  A 
benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzése megtörtént. 

A  nem alapítványi pályázatok esetében a Rendelet  6.  § (I) bekezdése alapján az egyes 
pályázati kérelmek.támogatásáról a polgármester dönt a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján.  A  támogatási javaslat független szakértők 
véleményének figyelembe vételével került megállapításra. 

1.) A  civil és kulturális pályázat célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód 
segítése; szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); 
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; köznevelés; kulturális tevékenység, közművelődési 
tevékenység; klímatudatos szemléletformálás, Művészeti tevékenység; sport, ifjúsági ügyek; 
esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatása, az idősekkel kapcsolatos 
programok  es  a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezések támogatása. 

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; 
f) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
I) épület-felújítással járó költségek; 
j)  személyi jellegű kifizetések (maximum a pályázati összeg  15%-a) 

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 a önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve a a pályázó, aki a pályázati célokban 
megfogalmazott feladatokhoz önrészt is biztosít. 

A 2020.  évi civil és kulturális 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, elme Pályázat Célja 
Igények 

támogatás 
összege  (Ft) 

önrész 
összege 

(Ft) 

1. 

Rosa Parks 
AJapitvány 
1076 Budapest, 
Szinva utca  2. 1/7. 

Az Alapítvány józsefvárosi Láthatatlan 
Tanodájában pszichodrama csoport 
beindításának támogatása.  A  támogatásból 
100  órányi kezelés tudnak biztosítani. 

500.000,- 300.000,- 

2. 

Vasas • 
Mfiviszegyüttes 
Alapavainy 
1086 Budapest,  . 
Magdolna  u. 5-7.  

A  Művészegyüttes üstdobjai műszakilag 
leromlott állapotban vannak. Szállításuk 
csak magas költségen megoldható, ezért 
mobilabb, jobban szállítható  1  pár  timpani 
beszerzésének támogatását kérik. 

500.000,- 700.000,-

 

. 
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Pályázó neve,  chile Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

önrész 
összege 

(Ft) 

3. 

KukDesk Kulturális 
Alapítvány 
1221 Budapest, 
Kereszthegy utca  3. 

Lalunacun rádió 5 hónapos stúdió  es 
szerver bérleti költségeire igényel 
támogatást. A támogatással lehetőség 
nyílna a radio stúdió fejlesztésére, 
kiegészítő burkolás vagy az eszközpark 
modernizációjára. 

491.530,- 200.000,- 

4. 
Tündérkert Európai 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Csobánc utca  11. 5/6. 

Józsefvárosi irodájuk bérleti díjának és 
futárszolgálat valamint telefonköltség 
fedezésére kérik a támogatást. 491.000,- 120.720,-

 

5. 

Vasas Központi 

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

Különböző korosztályokat es rétegeket 
megcélzó irodalomnépszerűsítő programok 
megvalósítása a Magdolna negyed 
hátrányos helyzetű könyvtárlátogató 
lakossága számára. 

500.000,- 310.000,-

 

6. 

Mentőöv 
Gyermekeinkért 
2002  Alapítvány 
1086 Budapest, 
Csobánc utca  11. 5/6. 

Józsefvárosi irodájuk bérleti díjának és 
irodavezetőjének munkabérének fedezésére 
kérik a támogatást. 500.000,- 0,-

 

' 

7. 

Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Maria u. 25. 

A  Jézus Szíve Templom Musica  Sacra 
Kórusának 50 eves jubileumi 
koncertsorozatának, és az ahhoz kapcsolódó 
rendezvény támogatása. 

500.000,- 50.000,-

 

8. 

Bókay 
Gyermekklinikáért 
Közhasznú 
Alapírvány 
1083' Budapest, 
Bókay utca  53.. 

Tour de  Bókay kerékpáros családi nap 
szervezése. A támogatásból pólók 
rendelését  es  fotós költségeit fedeznek. 

• 

500.000r 673.380,- 

9. 

Éhező Gyermekekért 
Alapítvány 
1081 Budapest, 
Bezerédi utca  13.  fszt. 

Hátrányos helyzetű családok segítése, 
részükre táborok kirándulások szervezése. 

500.000,- 143.312,-, . 

10. 

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

A  Zenész beszélgetések tovább folytatása 
három vendéggel (Palya Bea, Presser 
Gábor, Deák  Bill Gyula). Az egy-egy 
órásra tervezett, három külön alkalomra 
szóló beszélgetés sorozat keretében 
ismertetnék pályafutásukat, . a 
biográfiájukat, ehhez szükséges megbízási 
díjak. 

500000. 

, 

150.000,-

 

11. 

Hetedik Kert 
Alapítvány 
1089 Budapest, 
Orczy út  29. 1/14. 

Kulturális is köznevelési tevékenység 
megvalósítása. Kerületi általános 
iskolásoknak népmesékkel és 
hangszerbemutatóval egybekötött  interaktiv 
előadások szervezése. Középiskolákban 
illetve helyi kulturális központokban, a  jazz 
történetének témájában tartandó 
koncertbeszélgetések szervezése. 

500.000,- 

. 

50.000,-

 



 

Pályázó neve,  cline Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

önrész 
összege 

(Ft) 

12. 

SSomvirág Alapítvány 
e Gyermekeket 
1085 Budapest, 
Somogyi  Bela u. 9-15. 

Molnar  Ferenc  Magyar-Angol Két Tanítási' 
Nyelvű Általános Iskola alapítványa. A 
pályázat keretében Teljesitménykör 
projektet indítanak a  6-7.  órában testnevelő 
tanárok irányításával. A támogatásból 
sporteszközök beszerzését bonyolítanák le. 

433.311,- 0,- 

2.)  Az egyházi pályázat celja, hogy a Józsefvárosban működő egyházak, egyházi szervezetek, 
alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális 

kulturális programszervező, Valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek is 
ifjúsági feladatokról való gondoskodásukat, az idősekkel kapcsolatos programokat, az 
esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységeket és a roma felzárkóztatást célzó 
kezdeményezéseket, illetve 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 
es  orvosi ügyeleti díjat; 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus is 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  new  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 2020.  évi egyházi pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítványok a 
megjelölt célra és ősszegre nyújtottak be pályázatot, mely épület-felújítást is tartalmaz (a 
pályázatok teljes terjedelmükben a Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáján 
megtekinthetőek). 

 

' 
Pályázó neve, címe Pályázat  cilia 

Igényelt 
támogatás 

összege  (fl) 

önrész 
összege 

(Ft) 

I. 

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

A  támogatásból idős hívek számára havi 
rendszerességgel tartandó klub 
foglalkozást, 1 napos zarándoklat 
szervezését valamely  Maria  kegyhelyre, 
színházlátogatást, ünnepek előtt idős tagok 
részére élelmiszercsomag osztását 
valósítanák meg. 

350.000,- 0,- .. 

 



 

Pályázó  nave,  címe Pályázat  Mkt 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

Önrész 
összege 

(Ft) 

2. • 

Gliíser Jakab 
Emlékalapít‘ äny 
1082 Budapest, 
Práter utca  23. 2/13. 

teleki téri zsidó imaház rendezvényeinek, 
ünnepeinek támogatása, Józsefváros zsidó 
muliját bernutató várostörténeti séták 
megtartása, hozzájárulás az alapítvány 
működési költségeihez. 

500.000,- ' 800.000,- 

3.) A  sport pályázat célja, hogy az Önkormányzat segítse a sportolni vágyó józsefvarosialcat, 
szélesítse a színvonalas sport programok kínálatát, tartalmas szabadidő-eltöltést kínáljon az 
érdeklődők számára, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségre • való törekvést segítő 
tevékenységekre. Pályázatot az előbbi célokban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos 
programok, tervek, események megvalósítására lehetett benyújtani. 
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  támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  1  millió  Ft,  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 2020.  évi sport pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítvány a megjelölt 
célra és összegre nyújtottak be pályázatot. 

 

Pályázó neve, címe 
. 

. 
Pályázat célja 

. 

Igényelt 

timogatis 
összege  (Ft) 

önrész 
összege 

(Ft) 

1. 
Losonci Alapítvány 
1083 Budapest, 
Losonci tár L 

A  támogatás összegét teljes egészében 
eszközbeszerzésre kívánják fordítani, a 
Losonci téri Általános Iskola 
eszközkészletét gyarapítanák. 

2en Afin 
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II. 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  támogatások fedezete az önkormányzat költségvetésében  11107-01  működési cél és 
általános tartalékon az alábbiak szerint áll rendelkezésre: 
A 2020.  évi költségvetésről szóló  8/2020. (11.28.)  önkormányzati rendeletben: 

- a civil pályázatra  7.000  ezer  Ft, 
- az egyházi pályázatra  6.000  ezer  Ft, 
- a sport pályázatra  1.000  ezer  Ft, 
- a nemzetiségi pályázatra  .5.807  ezer  Ft  keretösszeg került meghatározásra. 

A  javasolt támogatás összege: 
Megnevezés Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport Képviselő testületi hatáskör 

és Esélyegyenlőségi Bizottság 
hatáskör 

a civil pályázat 6.497  ezer  Ft 1.703  ezer  Ft 
az egyházi pályázat 5.370  ezer  Ft 630  ezer  Ft 
a sport pályázat 741  ezer  Ft 259  ezer  Ft 
a nemzetiségi pályázat 5.807  ezer  Ft 

A  beérkezett  es  előzetes egyeztetések alapján várható támogatás összege  21.007  ezer  Ft 
(működési támogatás  19.207  ezer  Ft,  felhalmozási támogatás  1.800  ezer  Ft),  a 
magánszemélyek támogatása után  (2.980  ezer  Ft)  fizetendő járulékok összege  416  ezer  Ft,  a 
11107-01  címen tervezett összes előirányzat  19.807  ezer  Ft. 
A  különbözet  1.616  ezer  Ft,  melyet javasolok az általános működési tartalék terhére  416  ezer 
Ft-ot a polgármesteri keret, Erőss Gábor alpolgármesteri saját keret, Szili-Darók Ildikó 
alpolgármesteri saját keret terhére és Rádai Gábor alpolgármesteri saját keret terhére 
keretenként  300  ezer Ft-ot biztosítani. 
Egyben javasolom, hogy a céltartalék keretek kerüljenek átcsoportosításra a felhasználás 
szerint.  A  pályázat keretében nyújtott 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. 

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
.../2020.  (VII.  16.)  számú határozata 

a  2020.  évi alapítványi pályázatok elbírálásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy, 

.  1.  a  2020.  évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő 
célok megValósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja trámogatási 
összeg 

1. Rosa Parks 
Alapítvény 

Az Alapítvány józsefvárosi Láthatatlan 
Tanodájában pszichodräma csoport 

350.000,-

 

(működés) 
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Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg 

 

1076 Budapest, 
Szinva utca  2. 1/7. 

beindításának támogatása.  A  támogatásból 
100  órányi kezelés tudnak biztosítani. 

 

. 

2. 

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

A  Művészegyüttes üstdobjai müszakilag 
leromlott állapotban vannak. Szállitásuk 
csak magas költségen megoldható, ezért 
mobilabb, jobban szállítható  1  pár  timpani 
beszerzésének támogatását kérik. 

0,-

 

3. 

KultDesk Kulturális 
Alapítvány 
1221 Budapest, 
Kereszthegy utca  3. 

Lalunacun rádió 5 hónapos stúdió és 
szerver bérleti költségeire igényel 
támogatást. A támogatással lehetőség 
nyílna a rádió stúdió fejlesztésére, 
kiegészítő burkolás vagy az eszközpark 
modernizációjára. 

344.000,-  - 
(működés) 

4: 

Tündérkert Európai 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Csobánc utca  11. 5/6. 

Józsefvárosi irodájuk bérleti díjának es 
futárszolgálat valamint telefonköltség 

.fedezésére kérik a támogatást. 
Or  

5. 

Vasas Központi 
Könyvtár Alapítvány 

.1086 Budapest, 
Magdolna  u. 5-7. 

Különböző korosztályokat és rétegeket 
megcélzó irodalomnépszerüsítö programok 
megvalósítása a Magdolna negyed 
hátrányos helyzetű könyvtárlátogató 
lakossága számára. 

350.000,-

 

(működés) 

6. 

Mentőöv 
Gyermekeinkért  2002 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Csobánc utca  11. 5/6. 

Józsefvárosi irodájuk bérleti díjának és 
irodavezetőjének munkabérének fedezésére 
kérik a támogatást. 

• 
0,-

 

7 
. 

Jim  Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Mária  u. 25. 

A  Jézus Szíve Templom  Musics Sacra 
Kórusának 50 eves jubileumi 
koncertsorozatának, és az ahhoz kapcsolódó 
rendezvény támogatása. 

69.000,- 
(működés)  

8. 

Bókay 
Gyermekklinikáért 
Közhasznú Alapítvány' 
1083 Budapest, 
Bókay utca  53. 

Tour de  Bókay kertpáros családi nap 
szervezése. A támogatásból pólók 

0,-

 

rendelését és fotós költségeit fedeznek. 

9 . 

Éhező Gyermekekért 
Alapítvány 
1081 Budapest, ' 
Bezenkli utca  13.  fszt. 

Hátrányos helyzetű családok segítése, 
részükre táborok kirándulások szervezése. 100.000,- 

(működés) 

10. 

Nem Adom Fel 
Alapítvány 
1092 Budapest, 
Lt5nyai  u. 3. 

A  Zenész beszélgetések tovább folytatása' 
három vendéggel (Palya pea, Presser 
Gábor, Deák  Bill  Gyula). Az egy-egy 
órásra tervezett, három külön alkalomra 
szóló beszélgetés sorozat keretében 
ismertetnék pályafutásukat, a 
biográfiájukat, ehhez szükséges megbízási 
díjak. 

0,-

 

11 . 

Hetedik Kert 
Alapítvány 
1089 Budapest, 
Orczy út  29. 1/14. 

.Kulturális és köznevelési tevékenység 
megvalósítása. Kerületi általános 
iskolásoknak népmesékkel és 
hangszerbemutatóval egybekötött  interaktiv 

350.000,- 
(működés) • 
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Pályázó neve,  dine Pályázat célja Támogatási 
összeg 

. 

 

előadások szervezése. Középiskolákban 
illetve helyi kulturális központokban, a  jazz 
történetének témájában tartandó 
koncertbeszélgetések szervezése. 

 

12 . 

Somvirág Alapítvány 
a  Gyermekekért 
1085 Budapest, 
Somogyi  Bile u. 9-15. 

Molnár Ferenc  Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola alapítványa.  A 
pályázat keretében Teljesítménykör 
projektet indítanak a  6-7.  órában testnevelő 
tanámk irányításával. A támogatásból 
sporteszközök beszerzését bonyolítanák le. 

140.000,- 
(működés) 

2.  a  2020.  évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve,  clime 
, 

Pályázat célja 
Támogatási 

összeg 

1. 

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

A  támogatásból idös hívek számára havi 
rendszerességgel tartandó klubfoglalkozást, 
1  napos zarándoklat szervezését valamely 
Mária kegyhelyre, színházlátogatást, 
ünnepek előtt idős tagok részére 
élelmiszercsomag osztását valósítanák meg 

280.04*, 
(működés) 

2. 

Gläser  Jakab 
Emlékalapítvány 
1082 Budapest, 
Práter utca  23.2/13. 

Teleki téri zsidó imaház rendezvényeinek, 
ünnepeinek támogatása, Józsefváros zsidó 
múltját bemutató várostörténeti •séták 
megtartása, hozzájárulás az alapítvány 
működési költségeihez. 

.2 c njuvic 
rjükr die 
% 

3. a  2020.  évi sport pályázat keretében az alábbi Alapitványt a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Támogatási 

összeg 

1. 
Losonci Alapítvány 
1083 Budapest, 
Losonci tér  1. 

A  támogatás összegét teljes egészében 
eszközbeszerzésre kívánják fordítani, a 
Losonci téri Általános Iskola 
eszközlcészletét gyarapitanák. 

259.000,-

 

(működés) 

4. felkéri a polgármestert a határozat  1-3.  pontja szerinti támogatási szerződések aláírására. 

5. a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékot  1.616  ezer Ft-tal megemeli, az 
általános működési tartalék terhére  416,0  e Ft-tal, a tisztségviselők kereteinek terhére 
keretenként  300,0  ezer Ft-tal. 

6. a) a határozat  5.  pontjában foglaltak miatt az önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési 
cél és általános tartalék" cím működési  061  és általános tartalékon belül az általános 
tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról  416,0  ezer Ft-ot, a polgármesteri keret 
céltartalék — önként vállalt feladat — előirányzatáról  300,0  ezer Ft-ot, a dr. Eröss Gábor 



alpolgármester kerete céltartálék — önként vállalt feladat — előirányzatáról  300,0  ezer Ft-
ot, a Rádai  Daniel  alpolgármester kerete céltartalék — önként vállalt feladat — 
előirányzatáról  300,0  ezer Ft-ot és a Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete céltartalék 
— önként vállalt feladat — előirányzatáról  300,0  ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás  "11107-
01  Működési cél és általános tartalék" cím működési cél és általános tartalékon belül a 
civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékra, 

b) az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési cél és általános tartalék" cím működési 
cél és általános tartalékon belül a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 
programjaihoz támogatás céltartalék előirányzatáról  5.807,0  ezer Ft-ot átcsoportosít 
„11105  Tagsági díjak és támogatások" cím - önként vállalt feladat — egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson belülre elöirányzatára, 

c) az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési cél is általános tartalék" cím működési 
cél  es  általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék 
— önként vállalt feladat — előirányzatáról  6.000,0  ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás  „11105 
Tagsági díjak és támogatások" cím — önként vállalt feladat — egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  4.655,0  ezer Ft-ot  es.  az egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  1.345,0  ezer Ft-
ot, 

d) az Önkormányzat kiadás  „I1107-01  Működési  eel es  általános tartalék" cím működési 
cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék — 
öitként vállalt feladat — előirányzatáról  8.616,0  ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás  "11105 
Tagsági díjak és támogatások" cím — önként vállalt feladat — egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  7.850,0  ezer Ft-ot, az egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  350,0  ezer Ft-ot, 
is a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára  416,0  ezer 
Ft-ot, 

e) az Önkormányzat kiadás  „11107:01  Működési cél és általános tartalék cím" működési 
cél és általános tartalékon belül a sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék — 
önként vállalt feladat — előirányzatáról  1.000,0  ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás  .,11105 
Tagsági díjak és támogatások" cím — önként vállalt feladat — egyéb működési célú 
támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára  895,0  ezer Ft-ot, az egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  105,0  ezer Ft-ot. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1-3.  és  5-6.  pont esetében:  2020.  július  16., 
4.  pont esetében:  2020.  július  31., 
7.  pont esetében: a költségvetési rendelet következő módosítása 
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A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2020.  július  13. 

Pkó András 
• polgármester 

Tön,  yességi ellenőrzés: 

Cz erné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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