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Tárgy:
Alapítványok támogatása
(Partitúra Alapítvány, Jókai Mór Általános Iskola Iskolánkért Alapítvány, 1956 Öröksége
Alapítvány, XIV. kerület Heltai Gáspár Általános Iskola Alapítványa, Belvárosi Gyülekezet
Alapítvány, Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány)

I. Előzmények
Budapest Főváros, XIV. kerület Zugló Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1112017
(III. 16.) önkormányzati rendelete 14. § (4) bekezdése rögzíti a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság céltartalékban biztosított 10 millió Ft�os kerete feletti rendelkezési
jogosultságot. A rendeletben képviselő-testület a· polgármester költségvetési sorokra történő
átcsoportosítási jogát a keret összegéig a bizottságra ruMzta át.
·

A Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2017. november 14-i ülésén tárgyalja
az alapítványok által beküldött egyéni kérelmeket.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: „a gazdasági program, a
hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása".
II. Vélemények
Az alábbi civil szervezetek nyújtottak be egyéni kérelmet:

1. Partitúra Alapítvány
Az alapítvány 23 éve szervezi a Szent István Gimnázium Jubileumi Zenekar koncertjeit, mely
koncertre ez év november 26-án kerül sor a Zuglói Zeneházban. Jelen kérelmükben a koncerttel
kapcsolatos jogdíj kifizetéséhez 60.000 Ft támogatást kér. (1. sz. melléklet)
Az alapítvány az önkormányzat által kiírt civil pályázaton 200.000 Ft támogatást nyert, koncert
terembérleti díjára.
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2. Jókai

Mór

Általános

Iskola

„Iskolánkért" Alapítvány

Az alapítvány nem tudja megvalósítani az iskolában a mindennapi testnevelés keretében évek óta
sikeresen zajló téli korcsolyázást. Egy korábbi önkormányzati pályázatnak köszönhetően, az
akkori összegből több évig tudtak korcsolyázni, sikeresen együttműködve a Városligeti
Műjégpályával. Jelen kérelmükben a Műjégpályára belépőre, korcsolyakölcsönzésre valamint
vásárlásra kérnek 450.000 Ft támogatást. (2. sz. melléklet)
Az alapítvány az önkormányzat által kiírt civil pályázaton 300.000 Ft támogatást nyert, mely
összeget többek között kulturális belépők, bérleti díj (kenubérlés, tornaterem) költségeire állította be.

3. 1956 Öröksége Alapítvány
Az alapítvány még ebben az évben szeretne ellátogatni Andauba egy egynapos kirándulásra a
Szent István Király Zeneiskola diákjaival, és élő történelemóra keretén belül megemlékezni a
1956-57-es elmenekült több ezer bajtársuk viszontagságos útjának átkelőhelyénél. Ezen utazás
költségeire - útiköltség, ebéd - 120.000 Ft támogatást kér. (3. sz. melléklet)
Az alapítvány az önkormányzat által kiírt civil pályázaton 250.000 Ft támogatást nyert, mely
összeget a kommandói utazással (szállítás, szállás) valamint megemlékezésekkel kapcsolatos
költségekre állítottak be.

4. XIV. kerület Heltai Gáspár Általános Iskola Alapítványa
Az alapítvány az iskola felső tagozatos osztályaiból összesen 30 fóvel szeretne .elmenni a Csodák
Palotájába egy tehetséggondozás - tematikus programra, melynek összköltsége - közlekedés,
belépőjegy, könyvelés - 100.000 Ft. (4. sz. mellékl!.'t)
Az alapítvány az önkormányzat által kiírt civil pályázaton a soltvadkerti táborozás költségeire
200.000 Ft támogatást nyert.
·

·

·

·

5. Belvárosi Gyülekezet Alapítvány
A Dürer kertben bejegyzett telephellyel rendelkező és tevékenykedő alapítvány oktatási, nevelési
családsegítési és szociális tevékenységeget folytat. Jelen kérelmükben rendszeres rendezvények,
programok és önkéntesek továbbképzéseinek megvalósításhoz kér 500.000 Ft anyagi támogatást
kérelmük költségvetése szerint. (5. sz.melléklet)
Az alapítvány az önkormányzat által kiírt civil pályázaton nem nyert támogatást.

6. Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány
A 2015-ben létrejött alapítvány a fertőzött kullancsok által terjesztett Lyme-kórral,
társfertőzéseivel küzdő személyeket, valamint az átlagos életszínvonal alatt élő, elesett magyar
embereket és családokat támogatja, részükre információt nyújt és programokat szervez. Jelen
kérelmükben kettő hiánypótló témában megtartott előadás támogatására kémek 120.000 és
190.000 Ft-ot. (6. sz.melléklet)
Az alapítvány az önkormányzat által kiírt civil pályázaton nem indult ebben az évben.
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A
kérelmek
tartalmazzák
azokat
a dokumentumokat,
amelyek a támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges, azonban azok a nagy terjedelmük miatt nem kerültek
csatolásra, de az iratanyagban megtekinthetők.
A Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság határozatában felkérte a Bizottság
Elnökét, hogy e napirendi pont tárgyalásakor tájékoztassa a Tisztelt Képviselő-testületet a
Bizottság döntéséről.
Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és
államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 6/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet 4.
§ (1) bekezdés és 18. § (1) bekezdés d) pont: a mindenkori költségvetési rendeletben
meghatározott bizottság a költségvetési rendeletben biztosított pénzügyi keret terhére dönt
a támogatás nyújtásáról
Budapest Főváros, XIV. kerület Zugló Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
11/2017 (III. 16.) önkormányzati rendelete 14. § (4) bekezdés d) pontja.
Jogi és Törvényességi Osztály véleménye: Az előterjesztés a hatályos jogszabályoknak
megfelel.
Gazdasági Osztály véleménye: észrevételt nem tesz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Köznevelési,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság által javasolt összeggel támogassa a kérelmezőket.
III. Bizottsági vélemények
Az előterjesztést a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalja. A Bizottság
véleménye a Képviselő-testület ülésén szóban kerül ismertetésre.
IV. Döntési javaslat

1.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
... ./2017. (.......) Öh. számú
határozata
Partitúra Alapítvány támogatásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a Partitúra
Alapítvány részére jogdíj kifizetéséhez . . . . . . . . . . . . . . . . Ft támogatást nyújt, a Köznevelési,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése alapján a „Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság kerete" elnevezésű céltartalékból átcsoportosított előirányzat terhére. A
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: támogatási szerződés aláírására a döntéstől számított 15 nap
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Gazdasági Kabinet)
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Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
Budapest Főváros XIV. Kerület
/2017 (.......) Öh. számú
határozata
....

.

Jókai Mór Általános Iskola Iskolánkért Alapítvány támogatásáról
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Jókai Mór Á ltalános Iskola Iskolánkért Alapítvány részére korcsolyabérlésre, - és vásárlásra
valamint Városligeti Műjégpálya belépőre összesen . . . . . . .. . . .. .. .. Ft támogatást nyújt, a
Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése alapján a „Köznevelési, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság kerete" elnevezésű céltartalékból átcsoportosított előirányzat terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: támogatási szerződés aláírására a döntéstől számított 15 nap
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Gazdasági Kabinet)
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2017. (. . . . . . .) Öh. számú
határozata
1956 Öröksége Alapítvány támogatásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a
1956 Öröksége Alapítvány részére andaui kirándulás költségeire . . . . . . . . . . . . , ... Ft támogatást
nyújt, a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése alapján a „Köznevelési,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete" elnevezésű' céltartalékból átcsoportosított
·
előirányzat terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést
kösse meg.
Határidő: támogatási szerződés aláírására a döntéstől számított 15 nap
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Gazdasági Kabinet)
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2017. (. . . . . . .) Öh. számú
határozata

XIV. kerület Heltai Gáspár Általános Iskola Alapítványa támogatásáról
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a
XIV. kerület Heltai Gáspár Á ltalános Iskola Alapítványa részére tehetséggondozás - tematikus
program költségeire . . . . . . . . . ....... Ft támogatást nyújt, a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság döntése alapján a „Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete"
elnevezésű céltartalékból átcsoportosított előirányzat terhére. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: támogatási szerződés aláírására a döntéstől számított 15 nap
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Gazdasági Kabinet)
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Zngló Önkormányzat Képviselő-testülete
Bndapest Főváros XIV. Kerület
./2017. („„„.) Öh. számú
határozata
„•

Belvárosi Gyülekezet Alapítvány támogatásáról
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Belvárosi Gyülekezet Alapítvány részére rendszeres rendezvények, programok és önkéntesek
továbbképzéseivel összefüggő költségekre
Ft támogatást nyújt, a Köznevelési,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése alapján a „Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság kerete" elnevezésű céltartalékból átcsoportosított előirányzat terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
„ „ „ „ „ „ . „.

Határidő: támogatási szerződés aláírására a döntéstől számított 15 nap
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Gazdasági Kabinet)
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
./2017. („„„.) Öh. számú
határozata
„•

Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány támogatásáról
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány részére kettő hiánypótló
témában megtartott előadás költségeire
Ft támogatást nyújt; a Köznevelési,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése alapján a „Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság kerete" elnevezésű céltartalékból átc�oportosított előirányzat terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
„„ „„ „„ „„

Határidő: támogatási szerződés aláírására a döntéstől számított 15 nap
Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Gazdasági Kabinet)
A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
47. § (1)- (2) bekezdés alapján egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2017. november
Lévai Sándor s.k.
elnök
Melléklet:
1. sz. melléklet: Partitúra Alapítvány kérelme
2. sz. melléklet: Jókai Mór Általános Iskola Iskolánkért Alapítvány kérelme
3. sz. melléklet: 1956 Ö röksége Alapítvány kérelme
4. sz. melléklet: XIV. kerület Heltai Gáspár Általános Iskola Alapítványa kérelme
5. sz. melléklet: Belvárosi Gyülekezet Alapítvány kérelme
6. sz. melléklet: Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány kérelme
Előterjesztést készítette:
Molnár Melinda- civilkoordinátor, (Gazdasági Kabinet)
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Lévai Sándor, elnök
Köznevelési, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság
Pályázat
A Partitúra Alapítvány szervezi a kerületünkben 23 éve működő Szent
István Gimnázium Jubileumi Szimfonikus Zenekar koncertjeit. A Zenekar az
utolsó 2 évben állandó karmester nélkül maradt. Szeptembertől végre sikerült
egy pályakezdő fiatal karmesterrel megegyeznünk és nagy lelkesedéssel
készülünk első koncertünkre amely 2017 november 26-án kerül megrendezésre
a Zuglói Zeneházban. Az új karmester, Dénes-Worowski Marcell kívánságára a
következő műsort állítottuk össze erre a fontos koncertre:
Dohnyányi E. - Szimfonikus percek
J. Rodrigo - Concierto Andaluz négy gitárra és zenekarra
- szünet J. Brahms - I. c-moll szimfónia
AJ. Rodrigo által komponált mű jogdíjas. Az ügynökség tájékoztat*sa szerint a
díj 215 eurónak megfelelő Ft + Áfa / 1 koncertelőadás, postaköltség
(felmerüléskor kerül megállapításra) és 3.000 Ft + Áfa bankköltség (Lásd
melléklet) amely nagyon megterhelné a koncert költségvetését.
Arra kérjük a Bizottságok, hogy 60 OOO Ft-al . járuljon hozzá a jogdij
kifizetéséhez. Ez az összeg fedezné a tervezett hiány felét.
2017 október 3
.
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dr. Kugler Sándor
Partitúra Alapítvány
e-mail: kugler@eik.bme.hu
Te!: +36 30 322 22 59
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Csatolva:
1. Melléklet (Hartai Zenei Ügynökség e-mailje)
2. Költségvetés

·

Költségvetés
(Koncert 2017 november 26)
Bevétel

jegyár: 1 500 Ft kb. 150 nézö esetén

Kiadások: terembérleti díj

gitár szólisták
jogdíj, Rodrigo mű (becsült)
virág
karmester (100 eFt + ÁFA)

225 OOO Ft
80 OOO Ft
50 OOO Ft
80 OOO Ft
10 OOO Ft
127 OOO Ft
347 OOO Ft

Összesen
Hiány:

122 OOO Ft

(

A�
dr. Kugler Sándor

Partitúra Alapítvány
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Feladó: Mika Henrietta <henrietta@hartai.hu>
Dátum: 2017. augusztus 31. 13:00
Tárgy: Re: Kottarendelés: J. Rodrigo - Concierto Andaluz
Címzett: Marcell Dénes-Worowski <denes.w.marcell@gmail.com>
Kedves Dénes,
A művet tölünk tudja megrendelni, én is csak egy változatot
találtam:
Concierto andaluz
für vier Gitarren und Orchester (1967) 2 (2. auch Picc.) 2 2
2 4 2 0 0 Str.
·

·

-

·

·

·

·

-

?Schott/Ediciones Joaquín Rodrigo kiadó
Előzetes árajánlatunk: 215 eurónak megfelelő Ft+ Áfa/ l
koncertelőadás, postaköltség (felmerüléskor kerül
megállapításra) és 3 .OOO Ft+ Áfa bankköltség.
Amennyiben meg szeretnék rendelni a kottát, úgy kérem töltsék ki
a bérleti szerződés adatait.
Köszönettel,
Mika Henrietta
Hartai Zenei Ügynökség
Mika Henrietta
1065 Budapest, Hajós u. 13-15.
Tel/Fax: 354-1288 www.hartai.hu
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[ÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNYA
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1145 :Budapest, Erzsébet királyné útja 35-37.
A kuratórium elnöke: Egresi Andrea

·

Budapest Főváros XN. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági kabinet
1141 Bp. Pétervárad u. 2.
·
Budape�t Fövar'il'"< )nV Keri"ii;i'7';;:;/i:;
Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati referens útján
Polg<Jrml.'S-ll!-11 !-t1·J?nfll
·-
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Köznevelés� Kulturális, IfjlÍ.sági é.s Sport Biz ·'.'zére.
É'.rkezett:
2017 OKT 0 6
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Tisztelt Uvai Sándor Elnök Úr!
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Iskolánk, XIV kerületi Jókai Mór Általános Iskola Iskolánkért Alapítványa ezúton szeretne
pályázatot benyújtani a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsághoz.
Idén

az

Önkormányzat

által kiírt "Civil"-

pályázaton

nyert

összegből nem tudjuk

megvalósítani az iskolánkban, a mindennapos testnevelés keretében évek óta sikeresen zajló
téli korcsolyázást. Több évig tudtunk járni korcsolyázni egy régebbi pályázaton nyert
összegből, sikeresen együttműködve a Városligeti Müjégpályával. Minden felsős és több
alsós osztály is többször lehetőséget kapott egy tanév során
történő

aktív

és

változatos

mozgást

a

testnevelés óra ily módon

nyújtó éltöltésére. A

szülők

felől

maximális.

támogatottságot élvezett ez a program, rengeteg gyerek. itt tanult meg korcsolyázni. Másfelől
sok olyan tanuló jutott el a Műjégpályára, aki a hivatalos; nagyközönség számára való
délutánonkénti nyitva tartás alatti a borsos belépő miatt ezt máskor nem tudta megtenni.
Nem figyelmen kívül hagyható szempont, hogy osztályprogramként is kiváló egy ilyen
kimozdulás. A Városliget közelségét, annak kulturális és sport terén nyújtott lehetőségeit
pedig vétek lenne nem kihasználni. Így a gyermek hozzászokik, hogy lakóhelyének ilyen és
ehhez hasonló lehetőségeit felfedezze, adottságait kihasználja, s ezen keresztül megtanulja
értékelni azt.

A délelőtti belépő 500 Ft
számát

szeretnénk

leggyakrabban

a

I alkalom. Korcsolyakölcsönzés 500 Ft/ alkalom. A kölcsönzések

minimumra

előforduló

redukálni,

ezért

méretekből. Ily módon

ez

kívánunk

korcsolyákat

egy megmaradó

venni

a

készlet lenne

iskolánkban, amit éveken keresztül tudnánk használni. Sikeres pályázati összegből történő
vásárlás esetén pedig nem vagy csak minimális összeget kellene a korcsolyabérlésre (extra
kicsi illetve nagy méretek esetén) fordítani.

1'.•

A pályázott összeg részletezése:
Belépő (500Ft/ fő)
Korcsolvavásárlás

250.000Ft
150-000Ft

Kölcsönzés

50.000Ft

Összesen

450.000Ft
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1956

OROKSEGE Alapítvány
„

,

••

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 155. Telefon: 1/789-1466
Levelezési cún: 1035 Budapest, Vörösvárt űt 41. X/29
Mobil: +36-20-223-4914
E-mail: 1956oroksege@x3.hu
dszncslaszlone@gmail.com
Web: 1956oroksege.x3.hu

Lévai Sándor úrnak

Tárgy: Támogatáskérés

2017-09-29

Zugló
Kőznevelési, Kutturalis, Ifjúsági és Sport Bizottság
Elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

�rkezett:
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Ez évben meglátogattuk Kommandó falut, s elvittük a leégett iskola könyvtárába a magyar
szépirodalom és történelmi könyvek összegyűjtött példányait, közel 2000 darabot Ezt a látogatást
5 napra tervezzük 20 személyes busszal, melynek útiköltsége-közel 500.000."Ft„ Az ott
tartózkodást /szállás, élelmezés/ saját erönk forrásaiból kiegészítettük, mert a velünk utazó Szent
István király zeneiskola diákjaitól nem kértünk pénzbeli támogatást."
„

Szeretnénk még ez évbe ellátogatni ANDAUBA. Ugyancsak a Szent István király
zeneiskola diákjaival., élö történelem óra keretén belül megemlékezni az 1956-57-ben
elmenekült több ezer magyar bajtársunk viszontagságos utjának átkelőhelyénél.
A kirándulást harmadik éve tervezzük, anyagi okok miatt eddig nem tudtuk megvalósítani.
Szeretnénk kitüzött célunkat az Önök támogató segítségével elérni..
A Támogatás anyagi kérelme: Útiköltség/ 20 személyes busszal:/ 70.000.-Ft
20 fő szerény ebédeltetése; 50.000.-:Ft.

Tisztelettel:
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referenstől megkaptam az
Nagy örömömre szolgált, hog ' - ·
�-értesítést, a 2017 évi újabb pályázati lehetőségről Jó mindig napra kész a civilek
érlesítésében J s ennek értelmében kérem a támogatást Önöktől
A zuglói Önkormányzat civilek részére kiírt pályázatán évenként részt veszünk. Ez évi
terveink közötti támogatási kérelmünk sajnos nem fedezte a kitűzött céljaink megvalósítását,
mert a Kommandói uticélunk megvalósítása felemésztette a költségeinket.
Kommandói utazás megvalósítása

ász óné
1956 Öröksége Alapltvá

Melléklet: 3 db. Árajánlat

1

T

Budapest

Pétervárad u 2 sz
1145
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Stamp György úrnak

stampgyorgy@fenyvesbusz.hu

ÖRÖKSÉGE Alapítvány

1149 Budapest Nagy Lajos király ul55 Telefon: 1ns9-1466
Levelezési cím:1035 Budapest Vörösvári űt 41 X/29
Mobfü +36-20-223-4914
E-mail:l956oroksege@x3.hu
szucs37@vipmail.hu
Web: 1956oroksege.x3.hu
·
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Tárgy: Árajánlatok kérése
2017-04-11

Tisztelt Stamp Úr!
Árajánlatokat kérek a következő utakra, külön meghatározva
20 személyes kisbuszra
És 50 személyes buszra.
1./ Kommando faluig eljutva Köröspatakon-Sepsiszentgyörgyön keresztül
Indulás Budapestről, kitérővel Hatvan fele, űgy tov�bb haladva K'.örispatakon keresztül
Kommandóig és Vissza Budapestre, ugyanezen a vorialon. 5 napos űtitervvel. /augusztusi
időpont/
2./ Budapest-Krakko-Poznani és vissza Budapestre. 4-5 napos űtitervvel. /novemberi időpont/
3.1 Budapest-Andau-vissza Budapestre. 1 napos kirándulás /november elje/
Az árajánlatot pályázati tervek csatolásához kérem.
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zücs
1956 Öröksége Alapítvány elnöke

Árajánlat

Megrendelő

-�-·
,.,..,
1956

Útvonal: Budapest -Andau - Budapest
Időpont: 2017. november hó 1 nap

Árajánlatot adja:

Kapcsolat:

1

1956 ÖRÖKSÉGE Alapítvány
1149 Budapest Nagy Lajos király u155

FenyvesBUSZ Transz Bt. 2100 Gödöllő Klapka utca 6
13-06-070255

Cégjegyzékszám:
Adószám:

25868249-2-13

Szakmai irányító 20 9461 043

Stamp György

www.fenyvesbusz.hu

Jármű adatok:

20 fös busz, 2017 évjárat

MB Sprinter

- légkondicionált
- elektromos ajtó, lépcső
- videó, mikrofon

A személyszállítási szolgáltatás díja:

Gödöllő, 2017. április 15.

70 000.-ft /külföldi út áfamentes/

+
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Tisztelt SzGcs Lászlóné!

Az 1956-os Nagy Tiszteletet érdemlő Barátaim részére eltervezett utakat a következőként tudom
vállalni: ( Baráti áron J !
1.

Budapest - Hatvan - Sepsiszentgyörgy ( 5 nap - Túra ) 645.000ft
Az ár tartalmazza : km díjat, Magyarországi Matricát, oda - vissza, román útdijjat oda
vissza, a sofőr 5 napi munkadljját!I!!

2. Budapest-Krakko-Poznan : ( 4-5 nap) 645.000ft
Az ár tartalmazza: km dijjat, Magyar matrica oda- vissza, Lengyel autópálya díjjak, és a sofőr
4-5 napi bérét!!!!!

3.

Budapest -Andau. ( 1 nap )

160.000ft.

A busz rendszáma: MGS-926

A számla kiegyenlítése készpénzzel történik!!!

Tisztelettel:

Bekk Zoltán
vállalkozó
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XIV. ker. HEL TEI GÁSPÁR Általános Iskola ALAPÍTVÁNY
1148 Budapest Padlizsán u. ll -13.

Tárgy: Kérelem rendkívüli támogatásra

1
1
l

Tisztelt Lévai Sándor Úr!

·. �

A Köznevelési, Kulturális, Ifjűsági és Sport Bizottság Elnökének.

1

A program végrehajtásának időpontja várhatólag november vége, december eleje.

11
I'

Közlekedés: 12.000.- Ft 4 db BKV gyűjtőjegy 4 x 3000.-Ft

1

Belépőjegy 81. OOO.� Ft 30 x 2.700.- Ft
Számviteli szolgáltatás: 7.000.- 3.500.- Ft x 2 óra
Összesen: 100.000.- Ft.

Bízva kedvező döntésükben,

Tisztelettel:
Budapest, 2017.09.22.

�O.
Xl\l. Ker. HELTAI GÁSPÁR
Alt. Isk. ALAPÍTVÁNV

'!

(!

Mellékletként csatolt iskolai program támogatásához kérjük a Bizottság támogatását.

r/\uJ

��ó
Elnök

1148 Bp„ Padlit""" u. 11·13.
Adószám: 18008670·1-42
Bank.sz.sz.; 11714006-20285223
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Tehetséggondozás-tematikus program a Csodák Palotájában
Költségvetés

Idén szeptemberben a jele�legi Csopa Campona kiállítás teljesen felűjítva átköltözik a Csopa
Playbar alatti területre a Buda Entertainment & Gastro néven üzemelő Bécsi úti üzletközpontba.
Így a két helyszín összeköltözésével testet ölt egy világszínvonalű, többféle tudományágat
felölelő, minden korosztálynak jó programot nyűjtó 5000 m2-es tudományos szórakoztatóközpont
Óbudán.

A két szintes science centerben több mint 250 játékkal, tematikus kiállításokkal, előadó teremmel
és laborral, 3 élményvetítővel, 4 szabadulószobával és rendezvénytermekkel, lombikból iható
koktélokkal, biliárdfoci pályákkal, különleges csocsókkal és 27 interaktív asztallal várják majd a
látogatókat.
·

Ezen az új helyszínen a felső tagozat osztályaiból összesen 30 fövél képviseljük iskolánkat. Mivel
15 fő után 1 pedagógus belépése ingyenes, 2 kísérő tanár' költségeivel nem kell számolnunk�
·

Mivel az új helyszín Budapesten belül található, az Új Udvar megközelítése személyenként 4
BKK-jeggyel megoldható, azaz a közlekedés cca. 4 gyűjtőjeggyel (4*3000,-Ft) igénybe vehető.

A Csodák Palotája új helyszínén a 3 attrakciós csomag diákkedvezménnyel igénybe vehető ára:
{

i

;i

i

2700,-Ft.

7
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Felsős csomag
tarta1ma
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Születés kiállítás

i'

Mikrovilág rejtelmei (L3)
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A biológia csodái.

i (audiovizuális bemutató) (E8)

1

�-„-�„.,.���----·�-W·-·!._„„,�,-��·---•-UOH••�·---!----�·-·�---�·�--·�·"-�··.---- �"-U'•<U""'-""-•-••--•-10<o•-·-·--·--.------·-·--�-„.-..„---·-·-·---·-·
·

ÖSSZESÍTÉS:
KÖZLEKEDÉS:

12 000,-Ft

BELÉPŐJEGY:

81 000,-Ft

Programhoz kapcsolódó Számviteli szolgáltatás: 7 OOO.- Ft
A PROGRAM TELJES KÖLTSÉGE: 100 OOO.- Ft

Budapest 20 17.09.22.
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BELVÁROSI

GYÜLEKEZET ALAPffVÁNY

1071 Budapest, Damjanich utca 18.
1146 Bp„ Ajtósi Dürer sor 19·21. (telephely)
www.belvarosigyuli.hu

Lévai Sándor

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke részére

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Tárgy: Egyéni támogatási kérelem
Érkezett:

Budapest, 2017. október 3.

2017 OKT 0 5

A z Ajtósi Dürer sor 19-21. szám alatt, a Dürer Kert rendezvényházban bejegyzett telephellyel
rendelkező és tevékenykedő - oktatási, nevelési, családsegítési él; szociális tevékenységeket

folytató -közhasznű Belvárosi Gyülekezet Alapítvány vezetőjeként fordulok Önhöz.
_
Magunkról:
Alapítványunk célja, hogy a lakosság minél szélesebb körében a keresztény ezkölcsi értékek
megismerésre kerüljenek, és akiknél nyitottság

van

erre, ott beépüljenek a mindennapokba, s

hogy erősödjenek a keresztény értékeken nyugvó társadalmi kötelékek. Egy társadalom

legkisebb egysége a család, s amennyiben itt értéket és valós, belső értékrendből megszülető
pozitív változást lehet elérni,

az

egyfelől jó az egyénnek, másfelől terheket vesz le a

társadalomról és növeli az adott köz5sség mentális, gazdasági, politikai stb. egészségét.
Alapítványunk többféle tevékenységének közös pontja a segítségnyűjtás, segítség szolgáltatás.
Legyen szó családsegítésröl, fiatalok felé t5rténő drogprevencióról, lelki elsősegély nyűjtásról,

fiatalok egyéni vagy közösségi csoportokban történő mentorálásáról, Alapítványunk nyitott és
ingyenes programjaival a lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni (párkapcsolati kurzus,
házassági mentorálás, családi pénzügyi alapelvek oktatása stb.).
Alapítványunk ill. gyülekezetünk szolgálatai, illetve vezetői rendszeres műsoridőt kapnak a
Magyar Televízió

I Duna Televízió műsoraiban, illetve a Forrás Média Zrt. Online rádió, ill.

televíziós felületein.

,

2017. szeptember 30-án pedig részt vettilnk a Civilek Utclija elnevezésű kerületi rendezvényen,
melynek során sok kerületi lakossal és több civil szervezeti képviselővel is tudtunk beszélgetni,
valamint bemutatni a „Lelkielsősegély", „lmapont" szolgálatunkat és a „Házas kurzus"
alkalmainkat.
Alapítványunk a segítséget igénylő jelentkezők életvezetését segíti megváltoztatni oly módon,
hogy segít felismerni, megtanítani és gyakorlati módon beépíteni azokat az életvezetési
alapelveket, amelyek a keresztény értékrendszerből vezethetők le: munkaetika, családi modell,
társadalmi felelősségvállalás, saját életünk iránti felelősségvállalás, stb. Ezeken keresztül
igyekszünk egészséges mederbe terelni mindezt oly módon, hogy akik nem vallásosak, azok is
részesülhessenek egy egészséges életvezetési modell gyógyító és helyreállító hatásából.
Szervezetünk gazdálkodása:
Alapítványunk elsősorban a céljainkkal azonosulni tudó s tevékenységünket támogató
magánszemélyektől

kapott

adományokból,

másodsorban

pedig

pályázatok

és

egyéb

együttműködések űtján kapott céltámogatásokból tartja fenn magát, s végzi szolgálatát céljai
megvalósítása érdekében. 2013-ban évi 2,� M Ft-ból, 2014-ben évi 3,6 M Ft-ból
gazdálkodtunk,

2015-ben

és

2016-ban

pedig

-

köszönhetően

pályázati

és

egyéb

céltámogatásoknak, s a magánszemélyektől k apott adományok növekedésének - évi 6 M Ft-os
nagyságrendű bevételből tudtunk gazdálkodni.

Jelenleg 1 fő vezetővel, alkalmazottal és 16 fő önkéntessel dolgozunk, de más együttműködő
szervezeteken keresztül is kap az Alapítvány társadalmi munka és szolgálati felajánlásokat.

Az alapítvány működéséhez, ill. a szolgálat hátterének biztosításához szükséges (tervezési,.
szervezési, beszerzési, takarítási, karbantartási, pénzügyi, könyvelői, jogi, pályázatírói,
kommunikációs, stb.) háttér-tevékenységek is mind saját munkatársunk, önkénteseink, illetve
segítőink által kerU!nek ellátásra.

Támogatási céljainkról:
Rendszeres rendezvények, programok és önkéntes továbbképzések megvalósítása:

A - vasárnapi Istentiszteleti alkalmakon és gyermekszolgálatokon, valamint a hétközbeni
kiscsoportos ima és közösségi alkalmakon túl - a rendszeres nyitott, Ismerd meg a Bibliát és
önmagadat cimű heti sorozat, illetve a Házas kurzus, Házassági mentorálás, tanácsadó
kurzusok és ef{fadások megvalósítása is mind azt a célt szolgálja, hogy Isten gondviselő,

embereken keresztül segítséget

nyűjtó, megmentő és felemelő, helyreállító szeretetét

valóságosan be tudjuk mutatni egymás és a környezetünkben, a kerületben élők, szükségben
lévők számára.
Ezen

ingyenes

és

nyitott

folyamatosan

megvalósuló

programok

előkészítésében

és

lebonyolításában a gyülekezeti tagokon és más társgyülekezeti testvéreken keresztül sok
önkéntes társadalmi munkát és szolgálati felajánlást és odaszánást kap folyamatosan az
alapítvány, a:;::onban ezen kívül rengeteg egyéb szükséges dologi kiadás (kiadványok
elkészítése,

szórólapok

anyagbeszerzések,

1

étkezési

nyomtatása,
költségek,

szállítás,
stb.)

is

logisztika,
kapcsolódik

marketing
az

költségek,

alkalmak

sikeres

lebonyolításához.

1

l�

- -- - -------�---,-----.,-,�-

Tekintettel

arra,

hogy

szolgálataink

kifejezetten

humánerőforrást

igényelnek,

így

a

munkatársaknak és önkénteseknek a személyes életvezetési tanácsadás mellett mentori
feladatokat is el kell tudni látni, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy jól képzett és
ténylegesen elhivatott önkéntesek számát tudjuk növelni. Szeretnénk elérni, hogy egy-egy
eredményességi

szempontból

kiemelkedő

önkéntest

. részmunkaidőben

is

tudjunk

foglalkoztatni. Az önkéntes továbbképzések rendszeres és színvonalas megszervezéséhez, s
lebonyolításához is nagy segítséget jelentene az igényelt támogatás.

Szolgálatunk fő bázisa nem saját tulajdonú ingatlan, melynek a szolgálat szempontjából
különösen szerencsés és elengedhetetlen elhelyezkedése miíködésilnk egyik alapfeltétele, hisz
így a szórakozóhely, illetve a rendezvényházba látogatók közül közvetlenül tudnak bennünket
elérni és a segítséget igénybe venni. Így a központi megközelíthetőségünk nagy előnyt jelent a
kerületi lakosság elérése, megszólítása érdekében. Ezért

•

az

alapítvány költségvetésében a

legnagyobb terhet jelentő és költséget kitevő - jelenlegi terembérlet megtartása elsődleges
jelentőséggel bír. Az igényelt támogatás jelentősen hozzájárulna a bérleti költségünk saját
-----'fl"'o"'rrá,.,,,sból.történő.íinanszfrozásának-esökkentéséhez;-amhra:gyoooföklll:í1ztonságot szerezne a
programjaink, rendezvényeink céljaiért dolgozók számára, valamint a fenti programok
színvonalasabb és hatékonyabb megvalósítását eredményezné.
A fentiek figyelembe vételével kérjiík Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat
Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport bizottságát, hogy a helyi,
kerületi lakosság körében végzett szolgálatunkat 500 ezer Ft-tal támogatni szíveskedjenek.

Kérelmünk pozitív elbírálásában bízva,
Köszönettel és tisztelettel:

Belvárosi Gyülekezet Alapítvány
kuratóriumának elnöke
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BELVÁROSI
GYÜLEKEZET ALAPÍTVÁNY
1071 Budapest, Damjanich utca 18.

1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19·21: (telephely)
www.belvarosigyuli.hu

1. számú melléklet

Költségvetés-tervezet
az ingyenes és nyitott Ismerd meg a Bibliát és önmagadat című heti sorozat, illetve a Házas
kurzus, Házassági mentorálás, tanácsadó kurzusok és előadások, valamint önkéntes
továbbképzési alkalmak megvalósítására

Költségtípusok
(tervezett költségvetés)

benyújtott támogatási kérelemhez

Összeg /Ft/

Költségsorok szöveges
mallVarázata

Dolo!!i kiadások:
q;gyéb anyag beszerzés (pl.

A programokhoz és önkéntes
továbbképzésekhez kapcsolódó
étkezési kiadásokhoz szükséges,
műanyag, tányér, papír, szalvéta,
stb. költségek

8.000 Ft

programhoz kapcsolódó eszközök,
amik felhasználásra kerülnek)

q;lelmiszervásárlási költség (saját

A programokhoz és önkéntes
továbbképzé�ekhez kapcsolódó
szendvics, snack, üdítő, ill.
ásványvíz, stb. költségek

21.300 Ft

beszerzésű élelmiszer)

Szolgáltatások költségei:
<nrogramhoz kapcsolódó költsél!ek!)
�érleti díjak

457.200 Ft

A szolgálataink.állandó helyszínéül
szolgáló termek 2017. november és

december havi bérleti díjai
�anki szolgáltatások díjai (banki

1.500 Ft

költségek)
-<Kiadványszerkesztés, nyomdai
szolgáltatás

12.000 Ft

Kiadások összesen:

Budapest, 2017. október 3.

Információs eszközök (névjegy,
információs anyagok, kiadványok,
stb.) tervezése, beszerzése,
sokszorosítása

500.000 Ft
ile/városí G
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Belvárosi Gyülekezet Alapítvány
kuratóriumának elnöke
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Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapftvány
Clm: 1143 Budapest Szobránc u. 27.
Telefonszám: 06-11785-6023
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Egyéni kérelem
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Lévai Sándor Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Spott Bizottság elnök úr részére

A Lyme Betegeké1t és Magyar Embereké1t Családoké1t Alapítvány a Köznevelési, Kulturális,

Ifjúsági

és

Sp01t

bizottsághoz

az

egyéni,

rendkívüli

támogatására kiüt felhívásra ezúton nyújtja be pályázatát.

programok

megvalósításának

Az Alapítvány rövid bem1Jtatása:
A Lyme Betegeké1t és Magyar Emberekért Csa!ádoké1t Alapítvány (LBMECSA) 2015. évben

azé1t jött létre, hogy a fe1tőzött kullancsok által terjesztett Lyme-kórral, társfe1tőzéseivel
küzdő személyeket, valamint az átlagos életszínvonal alatt élő, elesett magyar embereket és

családokat támogassa, részükre információt nyíútspn és prograniokat szervezzen.

Az LBMECSA célja, hogy az országban élő Lyme-kórral küzdő betegeket felkutassa,

információt, segítséget nyújtson és kapcsolati lehetőséget teremtsen számukra. Szakorvosi

háttér

bevonásával

az

érintetteket folyamatosan

tájékoztassa

a

betegség

kezelésével

kapcsolatban. További célja a segítségre szoruló magyar emberek és családok felkarolása,
támogatása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Fontos feladata a hason ló célú szervezetekkel, társadalmi csop01tokkal való együttműködés,
valamint

más

karitatív

szervezetek, illetve az alapítvány céljainak

közreműködő partnerek munkájának tán1ogatása.

megvalósításában

Magyarországon jelenleg az LBMECSA az első olyan civil szervezet, amely felhívja a

figyelmet a Lyme-kór súlyosságára, kezelésének fontosságára, programokat szervez a
célcsop01t részére.

További információ a www.lbmecsa.hu oldalon található.
Magyarországon a kullancsok 50%-a hordoz valamilyen kórokozót és 98%-uk a Borrelia
baktériumot, súlyos betegségeket okozhatnak, csípésük ellen védekezni csak a körUltekintő

megelőzéssel lehet.

A betegség bárkit érinthet, mivel a fertőzött kullancsok a kiske1tekben és
a játszótereken is megtalálják élőhelyüket áldozatukra várva. Súlyos probléma, hogy vannak

orvosok, akik a betegség létezését sem ismerik el. Az orvosok számára még mindig sok
esetben gondot okoz a betegség diagnosztikai felállítása, A hosszantaitó kezelések a
családokat érzelmileg és anyagilag is rendkívül megterhelik.
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Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapltvány
Clm: 1143 Budapest Szobránc u. 27.
Telefonszám: 06-11785-6023

E-mail: info.lbmecsa@Qmaíl.com
Adószám: 18658392-1-42

Hiába jelenik meg ezernyi tanulmány a kullancsokról, még mindig számtalan tévhit él az
emberekben

az

általuk

te1jesztett

betegségekről,

a

diagnosztikáról

és

a

kezelési

lehetőségekről. Néhány ezek közül:

1 . Tévhit: Ha nem alakul k i bőrpír (erythema migrans), akkor nem volt Borreliával fertőzött
a kullancs.
Tény: Sajnos csak a Boneliás fertőzések 40%-ámil fordul elő kisebb-nagyobb vagy vándorló
bőrpír. Vagyis, ha nem volt, az nem zá1ja ki egyáltalán a fe1tőzést.
2. Tévhit: Ha nem érzett csípést, akk01" biztos nem lehet Boneliája vagy más fertőzése ...
Tény: Az esetek jelentős részében akkor is bekerül Bonelia vagy más a csípés során
terjesztett kórokozó, ha nem érezte vagy nem emlékszik semmilyen szúrásra.

3. Tévhit: 2 hét antibiotikum szedéssel megoldódik a probléma.
Tény: Az orvos előírásai szerint kell eljárni, legalább 3-4 héten át. Időnként kombinált kezelés
is szükséges, mert a társfertőzések nem mindig kezelhetők egyetlen készítménnyel.

4. Tévhit: A kullancscsípés után azonnal vérvizsgálat kell.
Tény: A vérből a rutin vizsgálatokkal legalább. 6-8 hét múlva lehet az ellenanyagokat
kimutatni.
5.

Tévhit: A krónikus Lyme-kórt a véreredmények szerint kell kezelni.

Tény: A krónikussá vált, vagy későn felismert Lyme-kórnál a hazai diagnosztikai módszerek
kevés eligazítást nyújtanak, a tünettan alapján lehet a kezelést elkezdeni.

A pályázati program leírása

Alapítványunk 2017. szeptember 25 és 2017. november

30. között két nagyon fontos

hiánypótló, a témában érintett orvosok, betegek, érdeklődök számára meghatározó programot
szervez.
2017.

október 28-ánBudapesten az

XIV.

kerületben Eckhait Erzsébet Pszichológus,

családterapeuta, funkcionális táplálkozás és életmód tanácsadó tart előadást a Táplálkozás,
életmód és a stressz kezelésének szerepe az egészség megőrzésében, illetve helyreállításában
címmel.
Az előadásra már most nagy az érdeklődés, a lefoglalt helyszín

korlátozott számú

befogadóképessége miatt 50 fö részvételére számíttmk és nagy valószínűséggel legalább még

egy ugyan ilyen programot szervezü1tk az igényekre való tekintettböl kifolyólag.
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Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány
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A program költségterve:
Költség megnevezése:
Előadói tiszteletdíj

készített

40.000 Ft

alapanyagból
élelmiszerek

alapanyagköltség

--

30000 Ft

Terem bérleti díia
Egészséges

--

összeg:

50.000 Ft

(teljes

kiőrlésű

péksütemény,

ásványvíz) (50

fő)

zöldség, gyümölcs, kávé, tea,
Összesen:

120.000 Ft

2017. november 24-én Budapesten Dr. Esztó Klára bőrgyógyász, klinikai allergo
immunológus, Lyme-kór specialista tmt előadást a téma iránt érdeklődő és a szakte1ületiikben
érintett orvosok részére. Az előadás témája a Lyme-kór, a betegség diagnosztikája, lefolyása
és kezelési lehetőségei. A program céUa a XJ.'1
. . század új ismereteinek összefoglalása.
,

A program tervezett költségei:
.

Költség megnevezése:

Előadó tiszteletdíja

Összeg:
50.000 Ft

Terem bérleti díja

40.000 F t

Catering (kávé, tea, ásványvíz, sós, édes

100.000 Ft

Összesen:

190.000 Ft

aprósütemény)

Minden programot igyekszünk űgy folépiteni, hogy a betegek, az érdeklődők, a média
számára érdekes, figyelemfelhívó és elgondolkodtató legyen. Megvalósításukkal pedig a

betegek helyzete pozitív irányba mozdul el, ellátíisuk és kezelésük a megfelelő helyen és

időben megtörténik.

A programokról az Alapítvány weboldalán, a közösségi oldalakon, a hfrlevélben valamint a
médiacsatomákon keresztUl adunk hhi és számolunk be a nyilvánosság részére.

Budapest, 2017. október 02.

Czikoráné Szabó Éva
elnök
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Az

előterjesztés sorszáma: 123-1105/2017

A Képviselő-testület 2017.11.23 ülésére.
Tárgy:

Alapítványok támogatása
(Partitúra Alapítvány, Jókai Mór Általános Iskola Iskolánkért
Alapítvány, 1956 Öröksége Alapítvány, XIV. kerület Heltai Gáspár
Általános Iskola Alapítványa, Belvárosi Gyülekezet Alapítvány,
Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány)
Megtárgyalás módja:
Nyílt ülésen tárgyalandó
Előterjesztő:
Lévai Sándor
Az előterjesztést készítette: Képviselői Koordinációs Csoport vezetője; Galó Bernadett/inform
A készítésben
közreműködtek:
Szakmai egyeztetés:
Polgármesteri hivatal társosztályok:
Gazdasági Osztály: Igen

Szegvári Etelka(2017.11.10. 11:12:54)

Jogi normakontrol:
Jogi és Törvényességi Osztály: Igen

dr. Németh Szilvia (2017.11.13.11:25:22)

Jegyzői jóváhagyás
Jegyző: Igen

PalkóEszter(2017.ll.13.13:33:16)

