2020-2021. OKTB kis civil pályázatok
A-Működési támogatás
Önrész

Megítélt
támogatás
összege

Legtöbb aktív önkéntessel rendelkező ifjúsági mozgalom, a cserkészet egyik helyi szervezete. Valláserkölcsi
alapon nyugvó, ifjúságnevelő mozgalom elsősorban 6-10 fős azonos nemű és korosztályú gyerekekből,
őrsökben folyik a nevelői munka heti rendszerességgel. Célja a hazaszeretet, társadalmi felelősségvállalás,
903. SZÁMÚ
természetvédelem, erkölcs átadása a cselekedve tanulás módszertanán keresztül. 15 őrsből áll a
sátor beszerzési
PROHÁSZKA OTTOKÁR
közösségük, foglalkozásaikon összesen 80 fő vesz részt. Minden évszakban szerveznek programot a
költsége,
CSERKÉSZCSAPATÉRT
természetben, túráznak, nyári tábort, családi napot szerveznek, valamint részt vesznek megemlékezéseken szállítási költség
ALAPÍTVÁNY
is. Egészségre nevelő programjuk a Stációfutás. Bekapcsolódnak a Budafoki Borfesztivál programjába is.
Legfontosabb programjuk a nyári tábor. A sátraik cserére szorulnak. Fontosnak tartják, hogy magyar
gyártótól rendeljenek.

83 000 Ft

100 000 Ft

A BARTÓK ISKOLÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

A két tanítási nyelvű iskola tehetséges tanulóit és pedagógusait támogató alapítvány közösségépítő
tevékenységet folytat a mikro- és a makrokörnyezetben. Programjaik a teljes iskolai közösséget célozzák,
1200-1500 fő elérésével. A programjaikhoz kapcsolódóan változhatnak működési költségeik, azonban
állandó költségeik megmaradnak, mint a könyvelés- és ügyviteli költségek, beszámolók nyomtatása és
archiválása, honlap- és tárhely-fenntartás, tagsági díjak. Az Alapítvány igyekszik minden hozzá érkező
kérésnél legpozitívabban eljárni és támogatást biztosítani: foglalkozási anyagot vásárol, fejleszti- és megőrzi
az iskolai könyvtár fejlettségi szintjét, színes programokkal ösztönzi a tanulókat az eredményes munkára.

könyvelési- és
eljárási díjak,
honlapfenntartá
s, irodaszerek
vásárlása,
benzinköltség
szállításhoz,
ügyintézéshez

45 000 Ft

100 000 Ft
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A MŰVELT ÉS
EGÉSZSÉGES
GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

Gádor Iskola oktató-nevelő munkáját támogató alapítvány. Kuratóriumuk 3 fős, önkéntes munkát
végeznek. Támogatási területe a Gádor Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése, tárgyi eszközök
fejlesztéséhez és programokhoz, valamint a pedagógusok továbbképzése. 2020-ban az iskola fennállásának
60. évfordulójára új játszóvárat kapott az intézmény az alapítványtól, szükség van azonban informatikai
eszközök kiegészítésére, fejlesztésére is. A pályázattal céljuk, hogy csökkentsék és más forrásból egészítsék
ki a működésre fordított keretet és a támogatási tevékenységre tudjanak koncentrálni. Az "Életrevaló" nevű
program 2018. óta működik, mostanra kezdi éreztetni hatását. 3 éves szerződés keretében nyújt
továbbképzési lehetőséget a pedagógusoknak és 2021-es évre is vannak fizetési kötelezettségei. Az
Alapítvány elsősorban az SZJA 1% és szülői befizetésekből tartja fenn magát. Működési költségeik nagy
része könyvelési- és számlavezetési díj.

könyvelési
szolgáltatás;
banki
folyószámlaveze
tési díj; OTP
direkt havidíj

21 000 Ft

84 000 Ft
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másológép hívi
lízing- és
Több közösségi csoportot működtetnek: baba-mama klub, házas-csoport, férfisátor, nyugdíjasklub,
karbantartási
hittancsoportok, keresztelési és elsőáldozási felkészítés. Plébániai oktatási-, nevelési-, kulturális-, közösségi költségei;
BUDAFOK-BELVÁROS munkájuk, valamint eseti kiadványaik előállítása egy komoly másológép beszerzését teszik szükségessé.
munkájukat
SZENT LIPÓT PLÉBÁNIA Mivel több kéz használta a gépet és nagy a beszerzési költség, emiatt lízingelték havi rendszeres
segítő
karbantartás feltételével a másológépet. A másológép fenntartási-, működtetési, papírköltségei terhelik a kiadványok,
plébánia költségvetését.
másolatok
előállításához
szükséges papír

16 000 Ft

80 000 Ft
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BUDAFOK
FELSŐVÁROSI JÉZUS
SZÍVE PLÉBÁNIA

gázszolgáltatás
havi díja

20 000 Ft

80 000 Ft
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BUDAFOKI
EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

hírlevél
nyomdaköltség
és postaköltsége

20 000 Ft

80 000 Ft

BUDAFOKI
FÚVÓSEGYLET

A zenekar tagjai a Nádasdy Művészeti és Általános Iskola jelenlegi és volt növendékei. Több állandó
rendezvény résztvevői: Budafok-Tétény Tavaszi Művészeti Fesztivál, Kerületi Rendőrnap, Budafoki Pezsgőés Borfesztivál, Nagytétényi Szüreti felvonulás, Rózsavölgy Egyesület-, Péter-Pál utca és Környéke Polágári
Kör-, Nagytétényi Polgári Kör rendezvényei, Budafoki Fúvóstalálkozó, képviseli a kerületet hazai és külföldi
rendezvényeken. Hazai és külföldi versenyeken legjobb eredményeket érik el. Nagy hangsúlyt fektetnek a könyvelési
közösség fejlesztésére: kirándulásokat, táborokat, bálokat szerveznek. Rendszeresen szerveznek külföldi
költség,
vendégszerepléseket, cserekapcsolatokat létesítenek, ahol nyelvismeretüket kamatoztatják. Nagy hangsúlyt bankköltség
fektetnek a fúvószenekari zeneirodalom megismerésére. A Budafok-Tétény Művelődési Központban
február 8-án nagy sikerű, teltházas koncertet tartottak. Több kerületi rendezvényen tervezik részvételüket:
március 15., majális, Patak-Party, hangverseny a Péter-Pál Utcában, Borfesztivál, Nagytétényi Szüreti
felvonulás, hangverseny a Klauzál Gábor Művelődési Házban.

25 000 Ft

100 000 Ft

BUDAPEST BAROSS
GÁBOR-TELEPI JÉZUS
SZÍVE PLÉBÁNIA

Hangosításra és irodai eszközök beszerzésére pályáznak. Hétvégi szentmisén átlagosan 350 fő vesz részt,
jelentős számban idősek. Ünnepekkor a létszám ennek többszöröse. A jelenleg is fennálló pandémiás
helyzet miatt a biztonságos távolságtartás érdekében a templomkertben is hallhatóvá szeretnék tenni a
szertartást. A külső hangosítás még nincs kiépítve, ezt mobil hangsugárzókkal szeretnék megvalósítani. A
templomban kiépített vezeték nélküli rendszerhez illeszkedő Mipro ACT-32H-80 típusú, 7A frekvenciatartományban működő mikforon és MIPRO MD-20 mikrofon kengyel vásárlásához kérik a támogatást.

20 000 Ft

80 000 Ft

Szervezet
megnevezése

1

2
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Pályázott tevékenység

A plébánia éves gázszolgáltatásának díja 2019-ben 724.155 Ft volt. Gázfogyasztás elsődlegesen a plébánia
és a templom fűtését szolgálja a közösségi események alkalmával. Igyekeznek csak a lehető legrövidebb
ideig, korlátozott mértékben fűteni a tereket. Mivel ez nagy anyagi terhet jelent a közösség számára,
háromhavi díjának támogatására pályáznak.
Az egyházközség nem részesül sem egyházi, sem állami működési támogatásban. A templom és a
gyülekezeti központ működési költségeit és a lelkész illetményét a gyülekezettől származó bevételek
fedezik. A pandémiás helyzet miatt kiemelt jelentőségű lett a gyülekezet hírlevele, amin keresztül elérik
tagjaikat. A pályázattal gyülekezeti hírlevelük megjelenéséhez és az elkészült hírlevél tagokhoz történő
eljuttatásához szeretnének támogatást kérni.

Igénybevett
szolgáltatások

hangosító
eszközök, irodai
eszközök
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BUDATÉTÉNYI
PLÉBÁNIA

Dokumentumok, fényképfelvételek és egyéb anyagok digitalizálását és tárolását valósították meg pályázat
útján. Az adattárolóhoz biztosabb működés érdekében szünetmentes tápegységet szeretnének vásárolni. /
A covid-19 járvány miatt szükségessé vált a szentmisék online közvetítése, eddig egyházközségük tagjainak
támogatásával valósították meg. A jelenlegi járványhelyzetben is fontos, hogy az idősebb hívek számára
fenntartható legyen az online közvetítés. Ehhez szükségük van laptopra, egy hosszú kábelre és a szentmise
archiválásához egy minimum 3TB merevlemezre. / A Plébánia a nyugdíjas korú hívei számára Nyugdíjas
Klubot működtet, ahol a tagok a járvány elmúltával színvonalas képzőművészeti, zenei, történelmi
előadásokon és egyéb programokon vehetnek majd részt. A fiatal hívek heti rendszerességgel filmklubot
tartanak majd a járvány elmúltával és szeretnének majd közösségépítés céljával nagy rendezvényeket is
tartani. A pályázat célja a Szt. Imre Otthonban működő klubok költségeihez való hozzájárulás, szükséges
irodaszerek (nyomtatópatron, másolópapír), és az adattároláshoz szükséges informatikai eszközök.

laptop az online
közvetítéshez;
USB hosszabbító
kábel;
szünetmentes
tápegység NAShoz; digitális
adattárolásra 1
db merevlemez;
nyomtatópatron
ok; másolópapír;
irodaszerek

20 000 Ft

100 000 Ft

könyvelési díj,
postaköltség,
bankköltség,
utazási költség,
tömbjegyvásárlá
s,
20 000 Ft
eszközbeszerzés,
nyomtatópatron,
fénymásolópapír
, filcek, tollak,
ceruzák

80 000 Ft
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EMPÁTIA ISKOLAI
ALAPÍTVÁNY

Működésük során felmerülő bankköltség, postaköltség, és könyvelői díj kifizetésére pályáznak.
Nyomtatópatronokat, papírt, írószereket szeretnének vásárolni. Nyomtatványaikat, szórólapjaikat,
tájékoztatásaikat maguk készítik. A támogatásból ezt meg tudnák színesebben, igényesebben valósítani. A
működésükhöz szükséges utazási költségtámogatást kérik, mely során hatósági iratokat szereznek be és
anyagleadás történik. Tömbjegyeket szeretnének vásárolni.
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FŐVÁROSI SZABÓ
ERVIN KÖNYVTÁR
BUDAFOKI ÉS
NAGYTÉTÉNYI
KÖNYVTÁRA

Mindkét könyvtár frekventált helyen, korszerű szolgáltatási környezetben várja a kerületieket. A
beiratkozott használók száma: 3736 fő, Könyvtárlátogatók: 63030 fő, Kölcsönzők: 31617 fő, kölcsönzött
dokumentumok: 98487 db. A regisztrált használók kb. 20%-a 14 éven aluli. A pályázattal kért
dokumentum
állománygyarapítási támogatással a két könyvtár gyermekkönyv állományát, másrészt a gyermekneveléssel beszerzés
kapcsolatos szakkönyvek körét szeretnék bővíteni. A könyvtárakba látogató gyerekes családok száma
magas, számukra biztosítana emelt szintű könyvtári ellátást.

20 000 Ft

100 000 Ft

KERESZTÉNY
ÉRTELMISÉGIEK
SZÖVETSÉGE

Belső missziójuk a keresztény értelmiségnek visszaadni az önbecsülését, kellő tartását és ehhez hitbeli
értelmiségi szintű tájékozottságát. Külső missziójuk a társadalom felé képviselni a kersztény megoldási
lehetőségeket az élet minden területén. Fontos törekvésük, hogy munkálják a nemzet egységét,
szorosabbra fűzzék kapcsolataikat a szomszédos országokban élő magyarokkal. Céljuk a teljes magyar
egység kialakítása. Legutóbbi nagy nyilvánosságot kapott rendezvényeik: DunaFok-Mónus József íjász
laptop vásárlása
távlövő világbajnok részvételével tartott bemutató, Marton Bernát atya 1956-os menekült ciszterci
szerzetes meghívása, valamint a Szent Korona Promontor-beli tartózkodásának évfordulóján történelmi
emlékezés a DunaFok szabadidőparkban. Az igényelt támogatással laptopot szeretnének vásárolni, mely az
általuk szervezett előadások során a téma jobb megértéséhez szükséges képi anyag kivetítését tenné
lehetővé és nyilvántartásukat is egyszerűbbé.

20 000 Ft

100 000 Ft
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KLAUZÁL GÁBOR
TÁRSASÁG

A szervezet Klauzál Gábor szellemében és példája szerint mértékletes, higgadt, bátor és haladó közhasznú,
értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységet végez névadója által fontosnak tartott
kérdésekben (mezőgazdaság, kereskedelem, ipar, egészségügy, magyar nyelv, civil egyesületek, kultúra
mecenatúra). Klauzál Gábor helyi, országos és határon túli hagyatékainak felderítése, ápolása. Örökségének
felkutatásában intézmények, egyesületek együttműködésének előmozdítása, történelmi múlt felevenítése,
véleménynyilvánítások Klauzál Gábor szellemisége alapján.

nyomdaköltség,
bankköltség,
postaköltség,
irodaszerek
20 000 Ft
(papír, festék,
nyomtatványok),
weboldal tárhely

100 000 Ft
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koszorúk;
irószerek;
dossziék;
gyertyatartók;
A POFOSZ kerületi egysége részt kíván venni minden kerületi és állami rendezvényen, ahol tiszteletét
gyertyák az 1956fejezheti ki hőseink emlékének. Minden évben megemlékeznek a Budafoki temetőben az 1956-os
MAGYAR POLITIKAI
os sírokra; gyújtó
mártírokról, az Önkormányzat előtti emlékműnél, az Evangélikus templom udvarán a budapesti
FOGLYOK SZÖVETSÉGE
kellékek a
20 000 Ft
kitelepítettekről, Nagytétényben a Zámbéli táblánál, a Szelmann Ház előtt, a Kastélyparkban, Turul
BP.XXII. KER
gyertyákhoz;
madárnál, Donáthegyen, Sváb kitelepítettek- és Szent István templomnál, Pokorny Endréről és még máshol
nyomtató (mert
is, ahová meghívják őket.
a régi
tönkrement);
toner a
nyomtatóhoz

100 000 Ft
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MISSZIÓS TITKÁRSÁG

Az Isteni Ige Társasága (verbiták) a világ hetedik legnagyobb missziós szerzetesrendje. Fő feladatuk a
kapcsolattartás a jótevőkkel és missziós barátokkal személyesen, vagy a Világpostán (ingyenes missziós
újság) keresztül. Adományokat gyűjtenek a rend római központja által kijelölt célra, valamint a szegények
megsegítésére Magyarországon és az egész világon. Évente négy alkalommal adják ki a Világposta újságot,
ami a verbita szerzetesek missziós lapja. Adományokból szervezik programjaikat, nyomtattatják a
Világposta újságot és egyéb kiadványokat. A Világposta kiadvány nyomtatási és postázási költségeihez kérik
az Önkormányzat támogatását.

Világposta
kiadvány
nyomtatási és
postázási
költségéhez
kérik a
támogatást

400 000 Ft

80 000 Ft

Fő céljuk a kulturális értékek, elsősorban épületek, tájelemek, hagyományok, köztéri műalkotások, irodalmiadminisztrációs
, zenei-, filmalkotások és multimédiás művek felkutatása, megőrzése, bemutatása, az ehhez szükséges
költségek, banki
tárgyi, anyagi, és emberi erőforrások felkutatása, megszerzése. A közhasznú alapítvány
költségek,
alaptevékenységének fő célja a Budapest XXII. kerületi Memento Park-Szoborpark múzeum
postaköltségek,
gyűjteményének hatékony bemutatása és a létesítmény működésének integrálása Budafok-Tétény
könyvelői díjak
kulturális értéktárába.
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MONUMENTUM
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

17

Rendszeresen tartanak szentmisét és havonta 2-3 alkalommal hosszabb programot, hittanórákat, közösségi
NAGYTÉTÉNYI
rendezvényeket. Ezen programok lebonyolításához kérik a működési támogatást. Villany és víz használat, a
NAGYBOLDOGASSZON
gázkazán által történő fűtés biztosítása. Hetente jelenik meg egy hírlevél az aktuális programokkal, a
Y PLÉBÁNIA
vasárnaphoz kapcsolódó elmélkedéssel. Ennek nyomtatási és papír költségeire is kérnek támogatást.

20 000 Ft

100 000 Ft

Víz, villany, gáz,
fénymásoló
papír, nyomtató
patron

20 000 Ft

80 000 Ft

NÁDASDY KÁLMÁN
ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány támogatja a Nádasdy Művészeti Iskolában tanuló nehézsorsú gyerekeket, valamint az
iskolában megvalósuló programokat. Ez éves szinten 600-700e Ft. Ez két éve megszűnt a nagyarányú
tandíjcsökkentés miatt. Támogatási céljukat felváltotta a költséges eszközök beszerzésének támogatása,
amit a szülők nem tudnak kifizetni. Hangszerek, képzőművészeti eszközök, tánckellékek, viseletek stb. Az
iskolában működő tanszakok rendezvényeihez, versenyeihez és nyári programjaihhoz is hozzájárulnak.
Sokan önkéntes munkával támogatják az alapítványt. A rendszeres pénzügyi munkákra pályáznak, mint a
pénztárkezelés, könyvelés, banki költségek és adminisztrációval járó kiadások.

könyvelési,
pénztárkezelési
és banki
költségek

20 000 Ft

100 000 Ft

OTTHON TÉTÉNYBEN
KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

A Rózsakert Baptista közösségbe tartozó civil személyek által létrehozott egyesület előmozdítja a
budatétényiek közösségi életét. Baráti, családi és szomszéd összejöveteleket kezdveményeznek. Hasznos és
tartalmas szabadidőporgramok eltöltésére, a helyi közösség fejlődésére. A szeretet gyakorlása, a család
ápolása, a törődés, a nyitottság és a természetesség jellemzi életstílusukat. Otthont adnak a Pillangó
óvodának, mely mozgáskorlátozott gyerekeket is befogad. Esténként és hétvégén tanfolyamok működnek,
kultúrális, oktatási tevékenységgel, előadásokkal. Együttműködnek a helyi egyházakkal, civil szervezetekkel.
Fontosnak tartják az esélyegyenlőséget, ezért a közösségi házukban felvonót üzemeltetnek. A használata
jelentős költséget okoz. A felvonó használatára kérnek támogatást.

felvonó
ellenőrzése, havi
karbantartásának díja

50 000 Ft

100 000 Ft

20

PROMONTORIUM
POLGÁRI CASINO
EGYESÜLET

bankköltség,
Tagjai tagdíjat fizetnek, évenként néhány tízezer Ft. Elengedhetetlen a bankszámla fenntartása, tagjaiknak honlap hosting,
és az érdeklődőknek állandóan frissülő honlap, ahol rendezvényeikről, programjaikról és az egyesületi
nyomtatvány,
életről tájékozódhatnak. A holnap fenntartási költsége fontos számukra. Ezen kívül nyomtatványra és
irodaszer,
irodaszerre is szeretnének pályázni. Minden évben legalább 10-12 fő végez önkéntes munkát az egyesület reprezentáció
céljainak megvalósítása érdekében. Törekvésük, hogy felkeltsék a lakók érdeklődését a kerületi kultúrális és (ajándék virág,
közélet iránt, s együttműködést teremtsenek a civilek, a vállalkozók és az önkomrányzat között, tegyenek az bor, könyv a
emberi kapcsolatok javítása érdekében.
meghívott
vendégeknek)

16 000 Ft

80 000 Ft
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Tantestületi továbbképzést szeretnének támogatni. Egy oktató látogatná meg az intézményt és az éves
RÓZSABIMBÓ ÓVODAI feladatuknak megfelelően a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket bővítené.
tantestületi
INTÉZMÉNYT SEGÍTŐ Hulladékgazdálkodás, reklám fogyasztás, fogyasztói társadalomból a fenntartható társadalom felé vezető út
továbbképzés
ALAPÍTVÁNY
stb. Naprakésszé válnának a témában. Olyan módszertani lehetőségeket, gyakorlatias ötleteket mutatna,
amikkel még közelebb hozható az óvodás korú gyermekek számára a környezetvédelem, a fenntarthatóság.

20 000 Ft

50 000 Ft
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RÓZSAKERT BAPTISTA A közösség könyvelési díjának egy részére szeretnének pályázni a meghatározott időszakban (14 hónap + 1
könyvelési díj
KÖZÖSSÉG
hónap évzárás. Könyvelési díj 35.000 Ft/hó)

20 000 Ft

80 000 Ft
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SOCIAL POINT
ALAPÍTVÁNY

Hátrányos helyzetű családok, főként gyermekek támogatásával, adománygyűjtéssel foglalkoznak.
Magánszemélyektől és gazdasági társaságoktól gyűjtenek, tárolják és kiosztják azokat. A felajánlások
ruhaneműk, játékok, bútorok, háztartási eszközök, digitális- és számítástechnikai eszközök,
tartósélelmiszerek. A XXII. kerületben raktárt bérelnek, mivel támogatói munkájuk egyik fókusza a kerület.
2020-ban negyedik éve rendezik az "Adománynapokat" az Ipartestület székházában. A járvány ellenére
februárban, júliusban és szeptemberben is megtartották. A rászorulóknak ünnepek, vagy más jeles napok
alkalmával kulturális programot szerveznek. Működésükhöz elengedhetetlen a beérkező tárgyi eszközök
fogadásának biztosítása és biztonságos körülmények között való tárolása. Raktárbérleti díj havonta
meghaladja a 10.000 Ft-t, ezért legalább 6 hónapra szeretnék a támogatásból fedezni a költséget. Ezen felül
szabályzataik felülvizsgálatára szakértőt szeretnének igénybe venni, ennek költsége kb. 40e Ft, az
adományok szállítására szeretnének egy szolgáltatót igénybe venni, ami legalább 20eFt a pályázati
időszakban.
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VOJNOVICH-HUSZÁR
VILLA KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

A Villa kertje alkalmas kamarazenei és irodalmi produkciók helyszínének. Impozáns névsor mutatja
változatos műsoraikat. Közönségük elsősorban budafoki, de sokan jönnek az agglomerációból és más
kerületekből. A legtöbb család gyerekkel érkezik, bevételük tagdíjakból és adományokból áll. Az estekről
több forrásból értesülhet a közönség, megújult honlapon jelennek meg az események, hírlevélre lehet
feliratkozni, facebook oldalt is üzemeltetnek, akik számítógéppel nem rendelkeznek, telefonon jelezhetik
részvételi szándékukat. Egyesületüknek nincs alkalmazottja, önkéntes munkában végzik a szervezést.
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raktárbérlet 6
hónapra,
számviteli
szakértői díj,
szállítás

20 000 Ft

0 Ft

telefonköltség

20 000 Ft

100 000 Ft

2 054 000 Ft

