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36/2019. (IV.23.) OKTB határozat melléklete
OKTATÁSI, KULTURÁLIS- ÉS TESTVÉRVÁROSI BIZOTTSÁG - PÁLYÁZATI ANYAGOK - 2019.
Pályázó
Pályázott tevékenység/cél
Megítélt támogatás
A-MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS

MISSZIÓS TITKÁRSÁG

"Világposta" kiadvány nyomtatási és postázási költsége
2019. május- és december hónapok között. Negyedévente
jelenik meg az ingyenes kiadvány, melyben hírt adnak a
XXII. kerületi porgramjaikról, valamint a világmisszóból és
önkéntesek írásaiból közölnek cikkeket. A verbita rend
újjáalakulásával, 15 éve folyamatosan elérhető a kiadvány.
Közel 6000 háztartásba jut el negyedévente ingyenesen. Az
újságot teljes egészében önerőből és támogatásokból
finanszírozzák.

50 000 Ft
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BUDAPEST BAROSS GÁBOR-TELEPI
JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA

A pályázat célja: a plébánia közösségeit befogadó
plébániaépület működési (közüzemi) költségeinek
csökkentése. Két részből álló épületegyüttes - utcafronti
fölső szintje a paplak, alatta az iroda, valamint egy nagyobb
közösségi terem a hozzá kapcsolódó konyhával és mosdóval
- ezen helyiségek nem tudják kiszolgálni a felmerülő
igényeket, tervben van a szárny bővítése egy újabb
teremmel. Hetente mintegy 120 fő gyerek és 40 fő felnőtt
vesz részt a közösségi eseményeken, foglalkozásokon. A
Közösségi alkalmak: 1106. számú Szent Bernát
cserékszcsapat több, mint 100 fővel, 12 őrssel, hetente 90
perces foglalkozásokat tartanak; Babaház minden héten
csütörtökön 10-12h-ig kisgyermekes anyukák találkozója;
Hittanórák; Antióchia közösség - hetente találkoznak a
fiatalok; Asszonykör - havonta egyszer aktív korú
asszonyoknak; Anyuka torna : hétfőnként ; Képviselőtestületi/munkacsoportok megbeszélése ; egyéni
kezdeményezések, fórumok. Fűtési költségekre
szeretnének pályázni.

80 000 Ft
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A BARTÓK ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az iskola nevelési és oktatási tevékenységét, az intézmény
programjait támogatja, továbbá tehetséges tanulókat és
diákokat is díjaz. Fontos közösségépítő tevékenységet
folytat. Programjaival, amik a teljes iskolai közösséget
célozza, összesen 1200-1500 főt ér el. Az alapítvány
támogatása nem tantárgy- vagy programfüggő. Mindig
igyekszik támogatást nyújtani. Foglalkozási anyagot vásárol,
fejleszt, könyvtárat újít. Az intézmény bútorzatának
frissítésén fáradoznak forrásteremtő tevékenységből és az
SZJA 1%-okból. Tanulói szekrényeket, tantermek bútorzatát
és vizuáltechnikai eszközöket javíttat, cserél. Az alapítvány
fejleszti és kezeli honlapját, díjakhoz plaketteket készíttet,
eseményeket dokumentál (fotó, video), képi- és hanganyag
megosztása a Facebook-oldalon. Könyvelési költségek,
honlap-fenntartás, irodaszerek, nyomtatási kellékek,
eljárási díjak (posta, pályázati regisztráció), archiválást
segítő eszközök fejlesztése (AV-eszköz, adathordozó),
szállítási költség programokra, beszerzésekhez, belépőjegy
felnőtt kísérőknek, eszközbérlés, esetenként catering.

100 000 Ft
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A MŰVELT ÉS EGÉSZSÉGES
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

A Gádor Iskola oktatását és nevelését támogatja. Az iskolai
élet színesebbé tételéért, tanulásuk, sportolásuk,
szabadidős tevékenységük változatossá tétele,
képességfejlesztés és ismeretterjesztés a célja. A
könyvelési feladatokat a KP Közhasznú Alapítvány látja el
térítés ellenében. Számlavezetéssel, utalások pénzügyi
jutalékával, pénzügyi tranzakciók költsége, esetenként
ügyvédi költségekkel kapcsolatos összegek, valamint
szükséges nyomtatványok beszerzése a támogatási cél.

75 000 Ft

BUDAFOK-BELVÁROS SZENT LIPÓT
PLÉBÁNIA

Baba-mama Klub; Házas-csoport; Férfisátor; Nyugdíjasklub;
Plébánián belüli hittancsoportok az óvodásoktól a
felnőttekig; felnőtt keresztelési és elsőáldozási felkészítés.
Közösségi élet évről-évre bővül. Aktív csoportjuk a SCHOLA.
"Lipót Lapok" nevű 4-8 oldal terjedelmű ingyenes kiadvány
egy komoly másológép beállítását tette szükségessé.
Másológépet havi rendszerességgel karbantarás
feltételével lízingelik. Másológép fenntartási-, működésiés papír költségei jelentősen terhelik a költségvetést. Kérik
a maximális, 100.000 Ft-os támogatást!

80 000 Ft
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MOZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI
EGYESÜLETE XXII. KERÜLETI
SZERVEZETE

Havi rendszerességgel klubnapot szerveznek, alkalmanként
meglátogatják a sorstársaikat, részt vesznek kerületi
megemlékezéseken (Borfesztivál, Nőnap, Idősek Napja,
Fogyatékosok Napja, társadalmi ünnepek, rendőrségi
felhívás az időseket érintő fontos dolgokra) Víz,
péksütemény, szendvics klubnapokra, telefonköltség,
virág, gyümölcs, édesség, fénymásolás, postaköltség,
eszközök: papírtálca, pohár, szalvéta, toll, fénymásoló
papír, mappa, jegyzettömb, cellux, gémkapocs stb.,
programról készült fotók előhívása, filmtekercs

100 000 Ft

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR
(XXII./3 BUDAFOKI KÖNYVTÁR ÉS
XXII/1. NAGYTÉTÉNYI KÖNYVTÁR

Két könyvtár működik. Beiratkozott használók 2018-ban:
3771 fő, látogatók száma: 69413 fő, kölcsönzők száma:
30463 fő, kölcsönzött dokumentumok: 95214 db. Mindkét
könyvtár gazdag kulturális programkínálattal kapcsolódik a
kerület kulturális életébe. Fontos feladat: gyerekek
könyvtárba csalogatása. A kért állománygyarapítási
támogatással a két könyvtár gyermekkönyv-állományát és
a gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvek körét
szeretnék bővíteni.

100 000 Ft
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903. SZÁMÚ PROHÁSZKA OTTOKÁR
CSERKÉSZCSAPATÉRT ALAPÍTVÁNY

Sátorbeszerzés a kerületi cserkészekért. Több helyi
program-kezdeményezést is támogat tárgyi eszközökkel és
a csapat tagjainak önkéntes munkájával. Valláserkölcsi
alapokon nyugvó ifjúságnevelő mozgalom 6-10 fős
őrsökben folyik a nevelői munka. 15 db ilyen őrsből áll a
cserkészcsapat, összesen 80 fő vesz részt bennük. Minden
évszakban szerveznek programokat a természetben.
Nomád tábor keretében outdoor tevékenységek során
fejlesztik a problémamegoldás, demokráciára nevelés,
alapvető kompetenciák természettudományok terén,
tanulás elsajátítása és kezdeményezőkészség. Az elmúlt
években több helyi programkezdeményezést is támogat az
alapítvány, ami helyi közösségek kialakítását és ápolását
teszi lehetővé. Egészséges életmódra és helyi
nevezetességekre hívja fel a figyelmet az őszi "Stációfutás
program" több, mint 150 résztvevővel. Tavasszal a Szent
Lipót Plébánia családi nap programját támogatják. Ősszel
bekapcsolódnak a Borfesztivál programjaiba. A nyári
táboron használt sátrak közel 20 évesek és cserére
szorulnak. Idén egy sátor beszerzését tervezik, ára:
183.000 Ft, szállítással együtt. Fontosnak tartják, hogy
magyar gyártótól rendeljék.

100 000 Ft
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VITÉZEK TÖRTÉNELMI RENDJE
EGYESÜLET BUDA TÖRZSSZÉKÉNEK
XXII. KERÜLETI ALEGYSÉGE

Koszorúk, postaköltség, írószer, patron, telefon,
rendezvények költsége, gyűlések költsége, terembérlet,
szállítás, belépőjegy. Kerületi ünnepségeken koszorúznak.
Minden évben megemlékeznek Miklósi Zsolt sírjánál.
Budapesti Kitelepítettek Emlékműnél, a Budafoki
Evangélikus Templom kertjében megemlékezési
ünnepséget szerveznek. Állománygyűlés minden évben.
Avatási ünnepség előkészítése és lebonyolítása
szeptemberben.

80 000 Ft

NAGYTÉTÉNYI
NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA

A templomban végzett liturgia hozzá tartozik a Plébánia
működéséhez. Ezen kívül az energiahordozók használata,
villany, gáz a fűtéshez, víz. Fogyó anyagok (gyertya, virág)
beszerzése is szükséges. Közösségi házukban gyerekeknek
és felnőtteknek hittanórák, filmklubok, teadélután kerül
megrendezésre. Plébánia eseményeiről hetente adnak ki
hírlevelet. Ennek sokszorosítását a Plébánián végzik ehhez szükséges fénymásolópapír, tintapatron.
Működéséhez kapcsolódik a kisebb állagmegóvás is.
Szerelési munkák, hibásodó alkatrészek pótlása.

80 000 Ft
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Nyugdíjas Klubot működtetnek, ahol irodalmi,
képzőművészeti, zenei, történelmi tárgyú előadásokon és
programokon vesznek részt heti rendszerességgel a Szent
Imre Otthonban. A fiatal hívek kéthetente filmklubot
tartanak. Nagy rendezvényeik: farsang, locsolóbál, Szent
István napi templombúcsú, Márton napi libabál, egyházi
szilveszter). Sok dokumentum, képfelvétel, videofelvétel,
kiadványok, építési, műszaki tervek születtek. Ezek korszerű
BUDATÉTÉNYI SZENT ISTVÁN
és későbbi használatához digitalizálni kellett és digitális
PLÉBÁNIA (BUDATÉTÉNYI PLÉBÁNIA)
tárolást terveznek. Hálózati tárolás megoldását
választották, mely távoli hozzáférést is biztosít. A pályázat
célja a Szent Imre Otthon fűtésének, világításának,
vízhasználatának és tisztítószereknek, valamint a klubok
működéséhez szükséges irodaszereknek (nyomtatópatron,
másolópapír) és digitális adattároláshoz szükséges
informatikai eszközök biztosítása; gázfogyasztás, áram, vízés csatornadíj.

80 000 Ft

POFOSZ

Kerületi- és állami ünnepségen koszorúznak. A temetőben
Budafokon megemlékeznek a mártírokról. Az evangélikus
templom kertjében a Kitelepítettek Emlékműnél, a Zambelli
táblánál, a Szelmann Ház előtt, a Kastélyparkban, Turul
madárnál, Donát-hegy, Sváb kitelepítettek és más helyeken
koszorúznak. Fiumei úti temetőben, és a Kisfogházban is.
Salgótarjánban, Tökölön, a Recski táborokban és még sok
helyen járnak. A diákoknak emléklapot szeretnének
ajándékozni. Ha lehetséges, irodai szereket is szeretnének.
Koszorúk, írószerek, dossziék, A4 papír, patron,
gyertyatartók gyertyával, gyújtó kellékek, képtartó
emléklapokhoz

100 000 Ft
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BUDAFOKI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

Nem részesülnek sem egyházi, sem állami működési
támogatásban. A templom és a gyülekezeti központ
működési költségeit és a lelkész illetményét a gyülekezeti
tagoktól származó bevételek fedezik. Jelen pályázattal a
gyülekezet konyhájába szeretnének mosogatógépet
vásárolni. Utóbbi években sok rendezvénynek és
gyülekezeti alkalomnak adtak otthont, így nagy segítséget
nyújt a nagy létszám és a higiénia miatt ez a változtatás.

80 000 Ft
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KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK
SZÖVETSÉGE BUDAFOK-TÉTÉNYI
CSOPORTJA

Kiemelt feladatának tartja a magyar nemzet és a magyar
államiság történetének, történelmének és helytörténeti
vonatkozásainak hiteles bemutatását. Ehhez a
tevékenységhez szeretnének vásárolni projektort, melynek
ára 120.000 Ft

100 000 Ft
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BUDAFOKI FÚVÓSEGYLET

Tagjainak száma: 73 fő, 2019. évi programjaival várhatóan 23 ezer főt érnek el. A zenekar tagjai a Nádasdy Kálmán
Művészeti és Általános iskola jelenlegi és volt tanulói. A
fúvósegylet részt vesz sok kerületi eseményen, hazai és
külföldi fesztiválon, versenyen. Nagy hangsúlyt fektet a
közösség fejlesztésére kirándulásokkal, táborokkal,
bálokkal. Könyvelési és bankköltségre szeretnének
támogatást kérni.

100 000 Ft

RÓZSAKERTI BAPTISTA KÖZÖSSÉG

Könyvelési díj egy részét szeretnék a meghatározott
időszakban (10 hónap) biztosítani. Könyvelési díj: 35.000
Ft/hó

80 000 Ft
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OTTHON TÉTÉNYBEN KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

Rózsakerti Baptista Közösségbe tartozoó civil személyek
hozták létre annak érdekében, hogy előmozdítsák a
budatétényiek közösségi életét. Baráti, családi és szomszéd
összejöveteleket kezdeményeznek, szabadidő eltöltésére és
a közösség fejlődésére jöttek létre. Budatétényben
építettek egy közösségi házat, és ez az épület otthont ad a
Pillangó óvodának is, amely mozgáskorlátozott
gyermekeket is fogad. Tanfolyamoknak, oktatási
tevékenységeknek, előadásoknak adnak helyet.
Együttműködnek a kerület egyházaival, civil szervezeteivel.
Köznevelési intézmény, előadó-tevékenység feltételeinek
megteremtése, nevelés, oktatás, készségfejlesztés,
ismeretterjesztés, családvédelem, gyermek- és
ifjúságvédelem, egészségfejlesztés, sport- és
szabadidősport támogatása, közparkok és közterületek
kialakítása és fenntartása, lakosság önszerveződő
közösségeinek támogatása a tevékenységük. Fontosnak
tartják az esélyegyenlőséget, ezért közösségi házukban
felvonó működik, melynek használata jelentős
többletköltséggel jár. A felvonó használatára szeretnének
támogatást kérni: felvonó éves ellenőrzése (33.800 Ft/év),
felvonó féléves ellenőrzése: 9800 Ft/félév, havi
karbantartásának díja: 11.800 Ft/hó

80 000 Ft
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NÁDASDY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány támogatja a Nádasdy Művészeti Iskolában
tanuló nehézsorsú gyerekeket, valamint az iskolában
megvalósuló programokat. Éves szinten ez 600-700 ezer
forint. Ez két éve megszűnt a nagyarányú tandíjcsökkentés
miatt. E támogatási célt felváltotta a rendkívül költséges
eszközök beszerzésének támogatása (hangszerek,
képzőművészeti eszközök, tánckellékek, viseletek) A
tanszakok rendezvényeihez, versenyeihez, programjainak
költségéhez járul hozzá. Az itt tanuló diákok sok versenyen
képviselik az iskolát. A rendszeres pénzügyi munkát,
könyvelést és banki költségeket, valamint az
adminisztrációval együtt járó kiadásokat szeretnék
támogatásban kérni.

100 000 Ft

PROMONTÓRIUM POLGÁRI CASINO
EGYESÜLET

Működéshez elengedhetetlen a bankszámla fenntartása
(évi költsége 30e Ft), és könyvek, nyilvántartások szakszerű
vezetése (évi költsége kb. 150e Ft) . Tagjaiknak és
érdeklődőknek állandóan frissülő honlapot tartanak fenn,
ahol rendezvényeikről, programjaikról és az egyesületi
életről találhatók információk. A Honlap fenntartási
költsége éves szinten 30e Ft. Tagjaiknak évente legalább
egy levelet postán küldenek. Összejöveteleik látogatottsága
20-40 fő között mozog. A tagok önkéntes munkáját is
igénybe veszik. Minden évben legalább 10-12 fő végez
önkéntes munkát. Pályázat célja: számviteli szolgáltatás,
bankköltség, honlap hosting.

100 000 Ft
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LOVAKÉRT ÉS LOVAGLÁSÉRT
ALAPÍTVÁNY

A lovaglás oktatása és népszerűsítése az alapítvány célja,
ugyanakkor fontos közösségszervező és -építő szerepet is
betölt. Rendszeresen részt vesz kerületi hagyományőrző
eseményen, a Nagytétényi Szüreti Mulatságon. A
Dunatelepen működő városi lovarda közel 30 éves.
Nyaranta nyári tábort szerveznek, max. 15 főt fogadnak egyegy turnusban. TV megjelenéseik linkjei megtekinthetők a
pályázati anyagban. Jelen pályázatban a lovak bérletére
(70e Ft) és adminisztrációs költségek finanszírozására
pályáznak (nyomtatvány, irodaszer, könyvelés, számviteli
szolgáltatás, bankköltség)

21

BUDAFOKI MOZART IFJÚSÁGI
ZENEKAR EGYESÜLET

A zenekar beszámolóját minden évben egy könyvelő cég
végzi, ezért könyvelési díjat számol fel éves szinten. Ennek
kiegyenlítésére szeretnénk támogatást kérni.
ÖSSZESEN

70 000 Ft

16 000 Ft

1 751 000 Ft

