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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  S Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat: 

X 

véleményezi 

Bizottság javasolja a A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
Képviselő-testület részére az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
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, amelybő l a közhasznú tevékenységet folytató szervezetek, egyházak, sportegyesületek, 
nemzetiségi önkormányzatok támogatható. 

eRKEZETT 

L 14. 



A 2021.  évi pályázatok  2021.  május  26.  napján kiírásra kerültek.  A  pályázatok beadási határideje 
2021.  június  25.  napja volt.  A 2021.  évi felhívás alapján a civil és kulturális pályázatra  26  érvényes 
kérelemben (I db formailag hibás) mindösszesen  8.003.817,- Ft,  az egyházi pályázatra  7  érvényes 
kérelemben mindösszesen  2.100.000,- Ft,  a sport pályázatra  4  érvényes kérelemben mindösszesen 
750.000,- Ft,  valamint a nemzetiségi pályázatra  8  kérelemben mindösszesen  3.120.000,- 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, Nemzetiségi,  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 szemléletfonnálás, sport, ifjúsági ügyek; esélyegyenlőségre való törekvést segítő 
tevékenység támogatása, az idősekkel kapcsolatos programok 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; 
0  a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
11)  működéssel járó költségek (például: számlás, bérjellegű kifizetések), 
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 2021.  évi civil és kulturális pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítványok a 
megjelölt célra és összegre nyújtottak be pályázatot (a pályázatok teljes terjedelmükben a 
Flumánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáján megtekinthetőek). 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege 

(Ft) 

Önrész 
összege 

(Ft) 

 

1 

Rosa Parks 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Karácsony Sándor 
utca  31-33. 

A Láthatatlan Tanoda Program 
finanszírozására igényelik a támogatását. A 
Láthatatlan Tanoda 2013 óta működ ik 
Józsefvárosban, amely az egyéni 
mentorálással, csoportos fejlesztő 
foglalkozásokkal és kulturális programokkal 

300.000,- 0,-

 

segíti az óvodás és általános iskolás, hátrányos 
helyzetű, többségében roma gyerekeket. A 
Tanoda koordinátorainak havi fizetése bruttó 



 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege 

(Ft) 

Önrész 
összege 

(Ft) 

  

300.000,- Ft. A pályázott összeg így egy 
koordinátor egyhavi  beret  fedezi. 

  

7, 

KultDesk Kulturális 
Alapítvány 
1221 Budapest, 
Kereszthegy utca  3. 

A Lahmacun radio minimális fenntartási 
költségeire igényel támogatást. 50.000,- Ft 
havi bérleti díj  3  hónapig, a projekt kivitelezési 
időszakában, 50.000,- Ft havi studio 
rezsi/szerver bérlet/jogdíj kiadások  3  hónapra, 
a projekt kivitelezési időszakában.  63.918,- Ft 
fennmaradó  studio  bérleti költség. 

300.000,- 63.918,-

 

3. 

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

Irodalom-népszerűsítő és olvasótoborzó 
szándékkal pódiumbeszélgetések kortárs 
írókkal, alkotókkal, zenés irodalmi műsorok 
szervezésének támogatása. 10.000,- Ft 
helyszíni program esetén vendéglátás, apró 
ajándék, 270.000,- Ft a biblioterapeuta, az 
íróvendégek, az őket kérdező újságíró, az . 
irodalmi séta és az élőben közvetített  online 
beszélgetésnél segédkező informatikus 
megbízási szerződés szerinti honoráriuma, 
20.000,- Ft műsorok közönségtervezése, 
plakátterv. 423.500,- Ft más pályázati 
forrásból, 150.000,- Ft  moderátori,  PR- és 
videos  feladatok részben díja. 

300.000,- 573.500,-

 

4. 

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

Egyrészt az önkénteseik számára szeretnének 
egy képzést, tréninget tartani, mely alkalmas 
arra, hogy a munka során felmerült 
feszültséget szupervízióval kezeljék, valamint 
szeretnének az adományszerzési es osztási 
tevékenység hatékonyságát növelni, ezért 
nyilvántartó programot beszerezni.  200.000,-

 

Ft tréning költség + 100.000,- Ft önrész, 
100.000,-  programfejlesztés. 

300.000,- 100.000,- 

5. 

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

Autóbusz kirándulás  50  fő részére a Tisza-

 

tóhoz, fejlesztőfoglalkozás. 100.000,- Ft 
autóbuszbérlés,  100.000,- Ft  étkezés,  100.000,- 
Ft  belépők,  93.312,- Ft  önrész foglalkozásokat 
tartó pedagógusok. 

300.000,- 93.312 

6. 

Moravcsik 
Alapítvány 
1083 Budapest, 
Balassa  u. 6. 

Xl. Moravcsik Rekreációs Alkotótábor  29  fő 
gondozott és 5 fő segítő részvételével. 
294.000,- Ft  terembérlet pályázaton igényelt 
részösszege (28 fő * 3500,- *  3 éjszaka), 
835.400,- Ft önrészből tábori eszközök, 
sporteszközök, egészségügyi felszerelés, 
strandeszközök, festőállványok, festékek, 
játékok szállítása, Konyhai alapanyagok 
beszerzése, terápiás munkatárs segítői díja  5 
fő, tábori elismerő oklevelek és emléklapok 
nyomtatása, bérleti díj fennmaradó része. 

294.000,- 835.400,-

 

3 



 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege 

(Ft) 

Önrész 
összege 

(Ft) 

7. 

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

Klímatudatos szemléletfonnálás egy „mentes" 
iskoláért néven KLIMA verseny 
osztályonkénti lebonyolítása a  Molnar  Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolában. 177.607,- Ft eszközbeszerzés, 
90.000,- Ft 100 fő látogatása a Humusz 
szövetség foglalkozásán. 

267.607,- 0,- 

8. 

Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Maria u. 25. 

A  Lőrinc pap  ter  nevének Szent József térre 
történő megváltoztatásának 2021. őszi 
rendezvény keretében történő ünneplése. 
200.000,- Ft étkezés, 100.000,- Ft zenei 
közreműködők díja, 50.000,- Ft önrészből 
plakátok, fotózás. 

300.000,- 50.000,- 

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, 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 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; 

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 2021.  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) 

1 

Gläser  Jakab 
Emlékalapítvány 
1082 Budapest, 
Prater  utca  23. 2/13. 

A  Teleki téri imaházuk országos szinten 
egyedülálló szefárd imarend alapján 
működő nagy ünnepeihez kapcsolódó 
kulturális események megteremtése. 

300.000,- 0,- 



 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege  (Ft) 

Onrész 
összege 

(Ft) 

  

300.000,- Ft  kulturális program és kóser 
étkeztetés előkészítése, szervezése, 
teljeskörű lebonyolítása nagy ünnepekhez. 

  

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

Ill. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
Jelen előtedesztésben ismertetett indokok, tényállás alapján indokolt az alapítványok támogatására 
vonatkozó döntés meghozatala. 
A  támogatások fedezete az Önkormányzat  2021.  évi költségvetésrő l szóló  5/2021. (11.25.) 
önkormányzati rendelet  9.  melléklet Működési jellegű céltartalékok között rendelkezésre áll: 

a civil szervezetek, alapítványok támogatására  3.500.000 Ft, 
az egyházak, egyházi közösségek támogatására  3.000.000 Ft, 
a sportolók, sportszervezetek támogatására  500.000 Ft, 
a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programja támogatására  2.903.500 Ft 
keretösszeg került meghatározásra. 

A  javasolt támogatás összege: 

Megnevezés: 

civil és kulturális pályázat: 

egyházi pályázat: 

sport pályázat: 

nemzetiségi pályázat: 

  

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörében: 

2.710.000,- Ft 
(475.000,-  felhalmozási,  2.235.000,-  működési) 
L800.000,- Ft 
(220.000,-  felhalmozási,  1.580.000,-  működési) 
500.000  -  Ft  
(működési) 
2.900.000,- Ft 
(működési) 

Képviselő-

 

testület 
hatáskörében: 

1.690.000,- Ft 
(működési) 
300.000,- Ft 
(működési) 

   

A  beérkezett és előzetes egyeztetések alapján a civil és kulturális pályázaton a várható támogatás 
összege  4.400  ezer  Ft. 
A  különbözet  900  ezer  Ft,  melyet javasolok az egyházi pályázat maradványának terhére 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. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló  307/2021.  (VI.  5.)  Korm. 
rendelet  1-2.  §-ai értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésétő l eltérően a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és 
hatáskörét  2021.  június  15.  napjától maga gyakorolja. 



Az SZMSZ  7.  melléklet  2.3.6.  pontja alapján a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatot tesz a pályázatok támogatására.  A  Kulturális, Civil, Oktatási, 
Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  46.  §  (1)  bekezdése és a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  Önk. rendelet  13.  § 
(2)  bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.  A  határozat elfogadásához az 
SZMSZ  6.  melléklet  6.  pontja alapján minősített többség szükséges. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az előterjesztés elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testületének.../2021. (VII.  22.)  számti határozata 

a  2021.  évi alapítványi pályázatok elbírálásáról 

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

1.)  a  2021.  évi civil  es  kulturális pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg  (Ft) 

1 

Rosa Parks 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Kar ndor ácsony Sá 
utca  31-33. 

A Láthatatlan Tanoda Program 
finanszírozásának támogatása. 

200M00,- 
(működés) 

2. 

KultDesk Kulturális 
Alapítvány 
1221 Budapest, 
Kereszthegy utca  3. 

A  Lahmacun  radio  minimáliss fenntartási 
költségeinek támogatása. 240.000,- 

(működés) 

 

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

Irodalom-népszerűsítő és olvasótoborzó 
szándékkal pódiumbeszélgetések kortárs 
írókkal, alkotókkal, zenés irodalmi műsorok 
szervezésének támogatása. 

240.000,-

 

(működés) 

4. 

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

Önkénteseik számára képzés, tréning 
szervezése, valamint nyilvántartó 
programot beszerzése. 250.000,-

 

(működés) 

5. 

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

Autóbusz kirándulás  50  fő részére a Tisza-
tóhoz. 280.000,- 

(működés) 



 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg  (Ft) 

6 . 

Moravcsik 
Alapítvány 
1083 Budapest, 
Balassa  u. 6. 

XI. Moravcs  k Rekreációs Alkotótábor 
szervezésének támogatása  29  fő gondozott 
és  5  fő segítő részvételével. 

220.000,- 
(működés) 

7. 

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

Klímatudatos szemléletformálás egy 
„mentes" iskoláért néven  KLIMA  verseny 
osztályonkénti lebonyolításának támogatása 
a Molnar Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. 

260.000,- 
(működés) 

8 
. 

Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Maria u. 25. 

A  Lőrinc pap tér nevének Szent József térre 
történő megváltoztatásának 2021. őszi 
rendezvény keretében történő ünneplése. 0,-

 

2.)  a  2021.  évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok megvalósítása 
érdekében az alábbi összegekkel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Támogatási 
összeg  (Ft) 

1 

Gläser  Jakab 
Emlékalapítvány 
1082 Budapest, 
Prater  utca  23. 2/13. 

A  Teleki téri imaház nagy ünnepeihez 
kapcsolódó kulturális események 
megteremtése szervezésének támogatása. 

300.000,-

 

(működés) 

3.) felkéri a polgármestert a határozat  1-2.  pontja szerinti támogatási szerződések aláírására. 

4.) a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékot  900  ezer Ft-tal megemeli,az egyházi 
pályázat céltartalék terhére. 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő:  3.  pont tekintetében:  2021.  augusztus  04., 5.  pont tekintetében: az önkonnányzat  2021.  évi 
költségvetésérő l szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet soron következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2021.  július 

A 
Sz
i,  1  

i-Darók Ildikó 
alpolgármester 

Törv iyességi ellenőrzés: 
eliAllb 

os  Csilla 
jegy  IA 
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