Tisztelt Képviselő-testület!
a.) Egyedi támogatás igénylések
- Az 
Örökség és Társadalom Alapítvány azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz,
hogy az általuk a tavalyi évben megkezdett sikeres oktatási projekthez nyújtson anyagi
támogatást. Az Alapítvány a MOME-Moholy Nagy Művészeti Egyetem tervező grafikai
szakos hallgatóival szépítik a kerületi tűzfalakat, így a környezetkultúra fejlődik, illetve a
hallgatók is egyre nagyobb gyakorlatot szereznek. Az idei témájuk a Bauhaus, hiszen ez a
művészeti stílus az idei évben 100 éves. Ebben az évben a Bertalan Lajos u. 16. és a Bertalan
Lajos u. 2. számú épület tűzfalának megfestését tűzték ki célul, a teljes projekt költsége
7.296.150,- Ft, melyhez javaslom, hogy az Önkormányzat nyújtson előfinanszírozással
1.000.000,- Ft-os támogatást a 2019. évi költségvetés, 8.1.7. Támogatások céltartaléka
soráról.
- A 
Kölyök Aranycsapat Közhasznú Alapítvány azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola fennállásának 50.
évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepséghez járuljon hozzá.
A rendezvény megszervezésének költsége 3.000.000,- Ft, melyhez javaslom, hogy az
Önkormányzat 600.000,- Ft-os támogatást nyújtson előfinanszírozással a 2019. évi
költségvetés, 8.1.7. Támogatások céltartaléka soráról.
b.) Pályázatok
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2019. február elején 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 2019. március 22. volt.
Kulturális témában 94 db (ebből alapítvány 29), táboroztatások támogatására 117 db (ebből
alapítvány 43 db) és civil szervezeteknek működési fejlesztési célok elérésére 84 db (ebből
alapítvány 36 db) pályázat érkezett be.
A táboroztatási pályázatok támogatási összegeire az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően
megbízásom alapján egy képviselőkből álló 3 fős munkacsoport (Jankó István, dr. Haidar
Norbert, Görög András) tesz javaslatot, míg a kulturális, valamint a civil pályázatra
beérkezett támogatási igényeket a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2019. április 23-ai
ülésén tárgyalja meg és tesz javaslatot a támogatásokra vonatkozóan. A 2019. évi
Költségvetés táborozási pályázatokra 15.000.000,- Ft-ot (döntésem alapján a rendelkezésre
álló 15.800.000,- Ft-ból az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzati óvodák
részére 800.000,- Ft kerül szétosztásra előzetes igényfelmérés alapján), 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 2019.
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, 2019. április 08.
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