JEGYZŐKÖNYV
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2020. július 22-én
tartott üléséről

A bizottság tagjai közül jelen vannak: Remenyik Ildikó elnök, dr. Jeney János Lászlóné
bizottsági tag, Molnár Attila bizottsági tag, Patthy Örs bizottsági tag, Zsitnyák János Bálint
bizottsági tag
További jelenlévők: dr. Tarjányi Tamás jegyző, Szincsák István csoportvezető, dr. Magyar
Aletta testületi ügyintéző
Az ülés helyszíne:

Polgármesteri Hivatal bizottsági tárgyalója (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Az ülés kezdete:

15:00 óra

Az ülés vége:

15:14 óra

Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi

Remenyik Ildikó, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére
felkérte Patthy Örs bizottsági tagot. Megállapította, hogy a bizottság öt fővel határozatképes.
Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkonnányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
166/2020. ÍVIL 22.) NOKSB határozata
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a 2020. július 22-i ülésének napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

A civil szervezetek, továbbá az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek 2020. évi pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

Egyebek

Zárt ülésen:
1.

Lakbértámogatás megállapítása iránti kérelem
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
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1.

A civil szervezetek, továbbá az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
2020. évi pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Remenyik Ildikó, elnök: a civil szféra szervezetei szociális teret nyújtanak az állampolgárok
közösségi aktivitásához. Az egyházi és vallási szervezetek karitatív és közösségi feladatok
ellátására törekszenek. A civil és egyházi szervezetek, vallási közösségek az emberek és társadalmi
intézmények közötti kapcsolatok interakciós színterei, ily módon norma, érték, kultúra, valamint
érdekközvetítő szereppel rendelkeznek.
A civil pályázatra és egyházak, vallásfelekezetek pályázatára 9-9 millió Ft keretösszeget határoztak
meg. A pályázatok beadási határideje 2020. július 10. volt. Összesen 27 szervezet nyújtotta be
pályázati anyagát 14 627 150 Ft igénnyel; a civil szervezetek részéről 19 pályázat, az egyházak,
vallásfelekezetek részéről 8 pályázat érkezett.
A képviselő-testület a 2020. július 16-án tartott ülésén úgy határozott, hogy a 9-9 millió forintos
pályázati keretet úgy módosítja, hogy a civil pályázatra 10,5 millió forint, az egyházi pályázatra 7,5
millió forint álljon rendelkezésre.
Az Ars Sacra Alapítvány 11. alkalommal szervezi meg az Ars Sacra fesztivált; céljuk felszínre
hozni az európai kultúra zsidó-keresztény gyökereit és ezt a művészet több ágában is bemutatni,
melyhez 650 000 Ft-ot igényeltek.
A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány által a Budavári Evangélikus templomban évek óta egy
300 éves mintára épült orgona bemutatására kerül sor, valamint népszerű orgona esteket tartanak,
melyhez 197 000 Ft-ot kémek.
A Budavári Lakosok Szövetsége 50 fős csapattal szeretne gulyáspartit tartani ősz elején, melyhez
85 000 Ft-ot kémek, illetve egy buszos kirándulást terveznek Egerbe és a Szépasszonyvölgybe,
melyhez 350 000 Ft-ot igényeltek. Utóbbin sok olyan idős ember vesz részt, akiknek ez az évi
egyetlen kimozdulási lehetősége.
A Budavári Lengyel Önkormányzat 946 000 Ft-ot igényelt a Budavári Lengyel-Magyar Barátság
Napjára, mely egy sportnap újra teremtését, gasztro workshopot és a lengyel kultúra
megismertetését célozza.
A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat budavári német emlékeket szeretne
ismeretterjesztő séta keretében bemutatni, valamint orgonakoncert megszervezésére költenék a
kért 500 000 Ft-ot.
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat irodalmi és gasztro estet szervezne, melyre
315 000 Ft-ot kértek.
A Budavári Szerb Önkormányzat egy filmsorozatot szeretne gyártani a pályázott 1 500 000 Ftból, melyben be szeretnék mutatni a történelmüket, ortodox kultúrájukat, valamint Budához való
kapcsolódásukat.
A Budapesti Városvédő Egyesület városvédelemmel kapcsolatos fórumokat szeretne tartani,
melyhez 165 000 Ft összeggel pályáztak.
A CoHousing Budapest Egyesület 707 000 Ft-ot igényelt szemléletformáló előadások
megszervezésére; közösség, közösségi lakhatás, közösségi terek témakörében.
A Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány 600 000 Ft-ot kért; a gimnáziumban szeretnének
megrendezni egy könyvhetet, valamint adventi vásárt és koncertet szerveznének.
A Liget Műhely Alapítvány SNI-s és impulzív kontroll zavaros gyermekek fejlesztésére kért 1
000 000 Ft összeget.
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége a nők szerepének, kiteljesedésének — munka, család,
közélet, családok felkarolása - témakörében szeretne eg)7 rendezvénysorozatot tartani, valamint
fókuszálnának az évek óta működő karitatív munkájukra is. A pályázott 721 200 Ft 10%-át
jogsegélyszolgálatra költenék.
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület egy 76 férőhellyel rendelkező házában jelenleg 18
férfi és 44 nő beteg van, akikből többen súlyosan betegek, néhányan demenciával küzdenek. A
312 850 Ft-ot szabadidős programok megszervezésére kérték.
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 500 000 Ft-ot igényelt egészségmegőrzés,
segítségnyújtás, illetve a vírus elleni védekezés témakörében.
A Szent Gellért Diákszövetség öregdiák találkozót, pályaorientációs napot szervezne, valamint
beszélgetéssel egybekötött filmklubot, melyekhez 300 000 Ft-ot kértek.
A Tabánért Alapítvány falinaptár készítéséhez 150 000 Ft, illetve egy majális és főzőverseny
megszervezéséhez 680 000 Ft összeget kért.
A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület egy ősszel megrendezésre kerülő tájfutó
nap megrendezésére kért 800 000 Ft-ot.
dr. Jeney János Lászlóné, bizottsági tag: véleménye szerint mindegyik program támogatható,
megvan rá a keretösszeg.
Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő, civil pályázat elbírálására vonatkozó határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
167/2020. fVII. 22.1 NOKSB határozata
a civil szervezetek 2020. évi pályázatainak elbírálásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy az előterjesztés 1. mellékletét
képező, civil szervezetek támogatására vonatkozó táblázatot az abban meghatározott
pályázóknak megítélt támogatási összegekkel jóváhagyja.
Határidő: 2020. augusztus 7.
Felelős: Váradiné Naszály! Márta polgármester

Remenyik Ildikó, elnök: az Alsóvízivárosi Arpádházi Szent Erzsébet Plébánia 200 000 Ft-ot, a
Budavári Evangélikus Egyházközség 800 000 Ft-ot, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia
380 000, valamint 200 000 Ft-ot, a Budapest-Budai Református Egyházközség 1 474 000 Ft-ot, a
Farkas Edith Szeretetotthon 594 100 Ft-ot, a Krisztinavárosi Plébánia 200 000, valamint 300 000
Ft-ot igényelt.
dr. Jeney János Lászlóné, bizottsági tag: a Budapest-Budai Református Egyházközség 1
474 000 Ft-ot kért, mely a legmagasabb összeg. Jelezte, hogy ők most éppen felújítják a
templomot, nagyon nagy költségeik vannak.
Mindegyik pályázó kapcsán a teljes összeget javasolta megítélni, mert mindegyik jó ügy érdekében
végzi a tevékenységét.
Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő, egyházi és vallási szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására
vonatkozó határozati javaslatot.
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A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
168/2020. fVII. 22.1 NOKSB határozata
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2020. évi pályázatainak elbírálásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy az előterjesztés 2. mellékletét
képező, egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek támogatására vonatkozó
táblázatot az abban meghatározott pályázóknak megítélt támogatási összegekkel
jóváhagyja.
Határidő: 2020. augusztus 7.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

Egyebek

dr. Jeney János Lászlóné, bizottsági tag: érdeklődött, hogy a nyár folyamán várható-e
bizottsági ülés.
Szincsák István, csoportvezető: születési támogatás iránti kérelmek érkeztek, amely véleménye
szerint szeptemberig várhat, illetve labértámogatás iránti kérelmek, de azok esetében hiánypódás
van folyamatban. Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmek esetében tavalytól idén augusztus
31-ig részükre megállapításra került a támogatás, most szeptember 1-től kerülhet - ha a
jogosultság fennáll - újabb egy évre megállapításra. A jelenlegi iratok alapján nem látja
indokoltnak, hogy augusztusban ülést tartsanak.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
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