
Tisztelt Képviselő-testület! 

  
1.) Egyedi támogatás igénylések 
  
a.) A Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány támogatása 
A Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány Hitel Könyvműhely címmel nemzeti          
értékeket hordozó kötetek megjelenését tűzte ki célul, ennek első darabjai között szerepelt            
Wodianer-Nemessuri Zoltán regénytrilógiájának első két kötete „Végvidék” és „Kései         
virradat” címmel, most szeretnék kiadni a harmadik befejező „Alkony” c. művet. A tervezett             
könyv a Gyulaffy család egy leszármazottjának tanulságos krónikáját írja le. 
Az Alapítvány azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a könyv kiadásához           
500.000 Ft-tal járuljunk hozzá. 
  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány          
kérését 250.000,- Ft-tal támogassa - előfinanszírozással - a 2018. költségvetés 8.1.7.           
Támogatások céltartaléka soráról. 
  
b.) A Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány támogatása 
Az elmúlt években Önkormányzatunk rendszeres anyagi támogatásban részesített határon túli          
szervezeteket, és segítettük partnertelepüléseinket különböző céljaik megvalósításában is. 
  
Évenként fokozatosan növekvő összeget biztosítottunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai          
Magyar Főiskola tetőzetének cseréjére és a különböző tantermek kialakításához. 
  
Az 1996 óta működő főiskola hamar ismertté és népszerűvé vált az ott élő fiatalok körében,               
mert a helyi sajátosságokat figyelembe véve jutnak megfelelő végzettséghez.  
Az intézmény megmaradása és működése szempontjából továbbra is döntő szerepe van az            
anyaország erkölcsi és anyagi támogatásának, ezáltal hozzájárulunk több száz magyar fiatal           
munkavállalásához és szülőföldjükön való boldogulásához. 
  
A főiskola anyagi támogatásait a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért          
Alapítvány gyűjti és számolja el. Ebben az évben a Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakképző             
Intézetének szaktantermi berendezéseire kértek 500.000,- Ft támogatást, melyet a 25/2016.          
(XI. 22.) XI.ÖK rendeletünk szerint igényeltek meg. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért           
és Közoktatásért Alapítvány 500.000,- Ft-os támogatását, mely összeg az Önkormányzat          
2018. évi költségvetés 8.1.7 Támogatások céltartaléka soron rendelkezésre áll. 
  
 
 



 
c.) A Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatása 
A 2018. évi költségvetés 7.19.12. során a Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatására a             
Festészet Napja programsorozatra előzetesen 3.000.000,- Ft lett jóváhagyva. Az Alapítvány          
benyújtotta a Magyar Festészet Napja idei programsorozatának támogatás igénylését,         
melyben 5.000.000,- Ft-os kérelemmel fordultak az Önkormányzat felé. 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a benyújtott kérelem alapján mindösszesen          
4.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a Magyar Festészet Napja Alapítvány, így a           
szükséges 1.000.000,- Ft-ot átcsoportosítással biztosítsa a 2018. évi költségvetés 8.1.7          
Támogatások céltartaléka sorról a 7.19.12. sorra. 
 
d.) Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola Diákjaiért szervezet támogatása 
Az Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola Diákjaiért szervezet az Őrmezei Általános Iskola            
diákjai részére szervez tanulmányi kirándulást az Aggteleki Nemzeti Parkba, mely program           
megvalósításához az Önkormányzat segítségét kérik. 
A program során több helyre a belépés fizetős, mely költség sok szülőnek terhet jelent, így az                
Alapítvány a belépők megvásárláshoz kéri az Önkormányzat segítségét összesen 165.000,- Ft           
összegben. 
  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola          
Diákjaiért szervezet kérését 165.000,- Ft-tal támogassa - utófinanszírozással - a 2018.           
költségvetés 8.1.7. Támogatások céltartaléka soráról. 
 
e) A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása 
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 2018. július 24. és 29. között rendezi meg a               
XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn. 
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány nyári szabadegyetemének célja olyan nyitott           
fórum biztosítása, ahol a kisebbségben élő magyarok, anyaországbeliek, valamint a          
szomszédos államokban élő többségi nemzet fiataljai találkozhatnak, és az aktuális          
társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális történésekről, a felmerülő problémákról és ezek           
megoldási stratégiáiról beszélgethetnek. 
Az Alapítvány azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a programot 500.000,-           
Ft-tal támogassa. 
Kérem a Képviselő-testületet, járuljon hozzá a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány           
500.000,- Ft-os támogatásához – előfinanszírozással – (XXIX. Bálványosi Nyári         
Szabadegyetem szervezése) és annak fedezetét biztosítsa a 2018. évi költségvetésben 8.1.7.           
Támogatások céltartaléka soráról. 
 
 
 
 
 



  
  
2.) Pályázatok 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2018. február 26-ai dátummal          
pályázatokat írt ki a kerületben működő civil szervezetek, köznevelési és közművelődési           
intézmények, egyházak és intézményei, nonprofit gazdasági szervezetek részére kulturális,         
táboroztatási és működési, fejlesztési célok elérésére. A pályázatok beadási határideje 2018.           
április 12. volt. 
  
Kulturális témában 102 db (ebből alapítvány 36), táboroztatások támogatására 127 db (ebből            
alapítván 45 db) és civil szervezeteknek működési fejlesztési célok elérésére 68 db (ebből             
alapítvány 28 db) pályázat érkezett be. 
  
A táboroztatási pályázatok támogatási összegeire az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően          
megbízásom alapján egy képviselőkből álló 3 fős munkacsoport (Jankó István, Haidar           
Norbert, Görög András) tesz javaslatot, míg a kulturális, valamint a civil pályázatra            
beérkezett támogatási igényeket a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2018. május 15-i           
ülésén tárgyalja meg és tesz javaslatot a támogatásokra vonatkozóan. A 2018. évi            
Költségvetés táborozási pályázatokra 5.430.000,- Ft-ot (döntésem alapján a rendelkezésre         
álló 6.000.000,- Ft-ból az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzati óvodák           
részére 574.000,- Ft került szétosztásra), kulturális pályázatokra 10.000.000,- Ft-ot, civil          
szervezetek pályázatára 10.000.000,- Ft-ot biztosít. 
  
A bizottság és a munkacsoport által elfogadott határozat melléklete szerinti alapítványokat           
tartalmazó táblázatot a bizottsági ülés után, sürgősséggel terjesztjük a Képviselő-testület elé. 
  
Tekintettel arra, hogy az alapítványok támogatása a Képviselő-testület hatásköre, így kérem a            
tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés határozatainak mellékletét képező        
táblázatok „Javaslat/Döntés” oszlopában szereplő támogatási összegeket hagyja jóvá a 2018.          
költségvetés 1.7.17 Táborozás támogatása, 1.7.21 Kulturális pályázatok, 1.7.22 Civil         
szervezetek támogatása sorokról előfinanszírozással, illetve a táblázatokban megjelölt        
esetekben utófinanszírozással. 
  
(A beérkezett pályázatok a Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoportjában        
megtekinthetőek.) 
  
Budapest, 2018. május 04. 
  
  
  

dr. Hoffmann Tamás 


