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Remenyik Ildikó, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Az ülést megnyitotta és megállapította, hogy a
bizottság négy fővel határozatképes. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Gulis Gergely
bizottsági tagot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
157/2021JXU1.) 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 2021. november 11 -i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil
szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021. évi támogatására kiírt pályázat
elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

3.

Egyebek
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1.

Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil
szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Remenyik Ildikó, elnök: ismételten pályázat került kiírásram a civil szervezetek támogatására. A
programok megvalósítására összesen 2 875 000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre. Az igényelhető
összeg programonként 287 500 Ft. A táblázatban szerepel, hogy kik pályáztak és milyen összegben és
programmal. Mindenkinek sikerült a meghatározott összegig benyújtani a pályázatát. 9 db pályázat
estében tudják megadni a támogatást.
Jelezte, az előterjesztés 2. oldalán a pályázó szervezetek összesen esetében az jelenik meg, hogy
2 817 700 Ft, a pozitívan elbíráltaknál pedig 2 290 500 Ft. Megkérdezte, hogy ezt elírás-e.
Láng Andrea, önkormányzati és esélyegyenlőségi referens: nem; az összes pályázó által igényelt
támogatási összege került összesítésre. A 2 195 500 Ft azé a 9 szervezeté, akik a nyertes pályázók
lennének.
Remenyik Ildikó, elnök: tehát 9 pályázatot bírálnának el pozitívan, 2 db pályázatot pedig elutasításra
javasolnak, és 1 db nem felelt meg a pályázati kiírásnak.
Gulis Gergely, bizottsági tag: sokan koncertet szerveznek a pályázók közül. Kérdése, hogy van-e
elvárása az önkormányzatnak, hogy a pályázó közösségi felületein, illetve az újságba hirdesse ezeket
az eseményeket, hogy a budavári polgárok értesüljenek ezekről. Továbbá látott egy-két olyan
pályázatot, ahol terembérlésre kérnek pénzt. Érdeklődik, nem lehet-e kérni őket, hogy először nézzék
meg az önkormányzati terembérleteket, például a Márai Sándor Művelődési Fiázat, mert akkor annak
tükrében jobban tudnak dönteni arról, hogy akkor milyen pénzösszeget ítélnek meg nekik.
Remenyik Ildikó, elnök: a civil pályázat esetében is vannak koncertek, de lényegesen kevesebb.
dr. Németh Mónika, jegyző: ha bármelyik civil szervezet jelentkezik, aki támogatásban részesül, akkor
annak akadálya nincs, az önkormányzat honlapján megjelenjen a rendezvényük. Véleménye szerint
azt nem írhatják elő, hogy önkormányzati intézményekben keressenek helyet a saját
rendezvényeiknek. De ha egy civil szervezet helyet keres az adott kulturális rendezvénynek -és nagy
valószínűséggel neki nincs olyan közösségi tere -, akkor első gondolata kell, hogy legyen, hogy az
önkormányzati intézmény hálózatban kérdezze meg. Véleménye szerint az önkormányzat ebben a
legerősebb, a kerületben másnak ilyen jellegű terei nem nagyon vannak.
Remenyik Ildikó, elnök: végtelenül sajnálja, hogy a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének kérelme
elutasításra kerül. Egyébként is két pályázónál kizáró ok, hogy nem számolt el a korábban megkapott
a összeggel, esetükben viszont egy olyan hiba is történt, hogy nem a megfelelő pályázati adatlapot
nyújtották be.
Kéri, hogy a jövőben segítsenek, hogy ilyen típusú hibák elkerülhetők legyenek.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
158/2021JXM1 ü NOKSB határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil szervezetek 2021.
évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
1.

A pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek az alábbi szervezetek pályázati anyaga
felel meg, pályázatuk érvényes, a táblázat szerint támogatásban részesülnek:

Sorszám

Pályázó

Tervezett program

szervezet neve

neve

Igényelt támogatás
összege

Támogatási összeg

Budavári Görög
1.

Nemzetiségi

Nemzetiségi koncert

280.000 Ft

280.000 Ft

285.000 Ft

285.000 Ft

180.000 Ft

180.000 Ft

Önkormányzat
Hálózat a
2.

Színházért
Alapítvány

Budavári Rooftop
Koncert
1. kerület - Budavár
múltjának,
hagyományainak

3.

Budapesti

népszerűsítése a

Honismereti

Városunk 2022/2

Társaság

nyomtatott
számában és
internetes
változatában

4.

Lánchíd Kör

1)

Ismeret
terjesztő
előadások,
adventi
program

1)

100.000 Ft

2)

Kirándulás
Székes
fehérvárra
I. kerületi

2)

178.000 Ft

1)

100.000 Ft
(Ismeretter
jesztő
előadások,
adventi
program)

2)

178.000 Ft
(Kirándulás
Székesfehér
várra I. kerületi

tanulókkal

tanulókkal)

Összesen:
278.000 Ft
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Magyar Kör
5.

Egyesület
Budavári Német
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.

Nemzetiségi
Önkormányzat
Budai Polgári

7.

Casino

Új Gereben együttes
- Folkzenei

287.500 Ft

287.500 Ft

250.000 Ft

250.000 Ft

gyermekkoncert
Budavári Nemzetiségi
Kulturális Délután
Nyilvános hang
verseny Széchenyi
István emlékére

200.000 Ft

200.000 Ft

Bugár-Mészáros
Károly
előadássorozata a
vér és kastély
Magyar

tudományokról, az

Történelmi
Családok

1000 és 1900 közötti
időszak

Egyesülete

életmódtörténeti és

280.000 Ft

280.000 Ft

helyiségfunkciók
sorát követő
enteriőrművészeti
bemutatással

1)

Kulturális
előadás
sorozat a
Budai Várral
kapcsolat
ban, annak
múltja, jelene
és jövője
tekinteté
ben

2)

Kirándulás
Magyarorszá
gon olyan
helyszínre,
mely
kapcsolódik
a Budai
Várhoz Komáromi
erőd

Várbarátok Köre

1)

100.000 Ft

1)

100.000 Ft
(Kulturális
előadás
sorozat a Budai
Várral
kapcsolat-ban,
annak múltja,
jelene és jövője
tekintetében)

2)

140.000 Ft
(Kirándulás
Magyar
országon olyan
helyszínre, mely
kapcsolódik a
Budai Várhoz Komáromi
erőd)

Egyesület
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2)

140.000 Ft

3)

Kiállítás,
intézmény
látogatás a
Budai
Várban, Új
létesítmé
nyek a Palota
negyedben

3)

3)

-ig.ooOFt

10.000 Ft
(Kiállítás,
intézmény látogatás a
Budai Várban,
Új létesít
mények a
Palota
negyedben

Összesen:
250.000 Ft
2.290.500 Ft

2.

2.290.500 Ft

A pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi pályázó
pályázati anyaga érvényes, azonban a táblázatban megjelölt indok miatt elutasításra
kerül:

_
,
Sorszám

Pályázó

Tervezett program

szervezet neve

neve

Igényelt
támogatás

Elutasítás indoka

összege
2021-ben
támogatási
szerződés
(Kulturális és
szabadidős

1.

Mozgássérültek

Egészszégmegőrző

Budapesti

programok

Egyesülete

szállítással

programok
134.000 Ft

szállítással)
készült, azzal nem
számolt el;
továbbá nem a
megfelelő
pályázati
adatlapot
nyújtották be.

Budapest I.

2021-ben

kerület Budavári
Polgárőr,
Önkéntes
Tűzoltó,
Egészség- és

támogatási
.................................
Tanácsadó, oktatási,
fejlesztő és segítő
,.
,
tevekenyseg

szerződés készült
287.500 Ft

^
et
tevekenysegenek
,
,
tamogatasa

Természetvédő

céljából), azzal

Egyesület

nem számolt el.
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3.

A pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi pályázó
pályázati anyaga érvénytelen, ezért a táblázatban megjelölt indokok miatt elutasításra
kerül:

c
.
Sorszám

Pályázó
szervezet neve

Budai Polgári
Casino

1.

4.

Tervezett program neve

!8ényelt.
támogatás
összege

Eszközbeszerzés
előadások
megtartásához
(hangtechnikai
berendezés)

100.000 Ft

Elutasítás
indoka

A pályázatot
nem a
támogatandó
célokra
nyújtották
be.

A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a
nyertes pályázókkal történő támogatási szerződések elkészítéséről és megkötéséről,
továbbá a közzétételhez szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Csoport

2.

Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021. évi támogatására kiírt pályázat
elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Remenyik Ildikó, elnök: ismételten pályázatot írtak ki az egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek
támogatására. A programok megvalósítására összesen 3 145 000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre, az
igényelhető összeg programonként maximum 314 500 Ft. A Budavári Evangélikus Egyházközség és a
Magyarországi Evangélikus Egyház pályázott nyújtott be pályázatot az alábbiak szerint. Előbbi hitéleti
kulturális, zenei és közösségi, családi programokra kérte a támogatást, amivel egyet is tud érteni. A
második kérelmező esetében az alábbiakat javasolja. A pályázatban az szerepel, hogy 314 500 Ft-ot
kaphatnak maximum. Ennél a kérelmezőnél van 8 db programjavaslat, amelyet három csoportba
lehet szedni. Az 1-2. pont megfelel egy vizuális programnak, a 3-7. pontok kivétel nélkül zenei
előadások, koncertek, a 8. pont pedig értelmezhető zenetörténeti előadásnak.
Azt javasolja, hogy a Budavári Evangélikus Egyházközség három különböző projektjét, ami összesen
604 500 Ft, támogassák, azonban a Magyarországi Evangélikus Egyháznak egy vizuális programra
adjanak 314 500 Ft-ot, egy zenei koncertre adjanak 314 500 Ft-ot, illetve egy zenetörténet előadásra
adjanak 314 500 Ft-ot, összesen 943 500 Ft-ot.
dr. Németh Mónika, jegyző: jelezte, nem tiszte senki mellett kampányolni, és nem is azért teszi, de a
második pályázó kapcsán elmondta, ők nyertek 2 millió Ft-ot egy rendezvényre, melyre nem tudták
megkötni a támogatási szerződést, mert a rendezvény elmaradt. Emlékezhetnek rá, hogy a Bach
Akadémiának az 5 millió Ft-os kérelme is járt a bizottság előtt. Ez utóbbi esetében módosítási
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kérelmet fognak beterjeszteni november hónapra. Úgy látja, hogy ezek a pályázatban szereplő
összegek a következő Bach Fesztivál fedezetét jelentenék. Tehát azért jelenik meg itt ennyi koncert
megbontva, merthogy a 314 000 Ft-ot előírták. A pályázó most alig több mint 400 000 Ft-tal többet
hozott ki, mint amit már egyszer nyertek egy rendezvényre, amit nem tudtak megvalósítani. Kizárólag
azért szerette volna ezt elmondani, hogy teljes legyen a kép. A fesztivál véleménye szerint az
alapítvány és az egyház közös fesztiválja.
Remenyik Ildikó, elnök: ha úgy bontják szét, ahogyan javasolta, akkor a fennmaradó összegre ismét
lehet majd pályázni. Jelen esetben az a zavaró számára, hogy azt mondták, programonként
maximalizálják 314 500 Ft-ban a megnyerhető összeget. Egyébként is csak az Evangélikus
Egyházközösség pályázott. A második esetében nem az a javaslata, hogy csak egy programra adjanak
támogatást, hanem háromra.
dr. Németh Mónika, jegyző: akkor az elutasításnál meg kell indokolni, hogy miért nem támogatják
valamelyik programot, mert ezek a pályázatok érvényesek, fedezet is van rá.
Elmondta, érzékelik a pályázatok kapcsán hogy azok egy rendezvény köré csoportosulnak, egy nagy
rendezvény alrendezvényei. Fia bármennyit is megkapnak, illetve van a Bach Fesztiválra vonatkozó
támogatási szerződés, akkor az elszámoláskor majd nagyon figyelniük kell, hogy bizonyos számlák
közül - ha más is a személy - ugyanarra a rendezvényre nem jöhetnek majd be.
Remenyik Ildikó, elnök: szeretné mégis az általa javasolt módon szavazásra bocsátani, mert mivel egy
kategóriájú programra maximalizálták az összeget, és ne engedjenek át egy kategóriából több
programot.
Gulis Gergely, bizottsági tag: megkérdezte, hogy az idei évre megvan-e erre fedezet. Tehát meg
tudnák-e ítélni a támogatást.
Remenyik Ildikó, elnök: igen.
A civileknél egy esetben nem volt olyan, hogy kilenc programra kérjenek összeget.
kapnának, ami számára ebből a szempontból nagy összegnek tűnik.

2,4 millió Ft-ot

Láng Andrea, önkormányzati és esélyegyenlőségi referens: ők az első körös pályázati kiírásban 2
millió Ft-ot nyertek, és önhibájukon kívül nem valósult meg a program, mert a beérkezett
pályázatokkal nagyon sok probléma volt és a hiánypótlások miatt csúszott az elbírálás határideje. így
a program meghiúsult, ezért újra beadtak egy pályázatot, de hogyha nem bontják le teljesen
programonként, akkor most másként a 2 millió Ft-ot nem tudnák megnyerni.
Remenyik Ildikó, elnök: kérdése, hogy ha most pozitívan bírálják el ezt a kérelmet, és a jövőben akár
egyházi, akár civil pályázó olyan kérelemmel fordul az önkormányzathoz, hogy 9-10 programban kéri
a támogatást, akkor az milyen szempontból tudja befolyásolni a döntést.
dr. Németh Mónika, jegyző: ha bejön egy pályázat, akkor elsőként meg kell nézni, hogy érvényes vagy
érvénytelen, és utána mérlegelni kell, hogy az egyes programelemek megfelelnek-e a kiírásnak. Eddig
nem volt maximálva a programokra szánt pénz, tehát beadhatták úgy a pályázatot, hogy egy összeget
kértek, és abban bontották meg a programokat. Mivel most olyan kevés volt a keretösszeg, ezért
maximalizáltak. A jövő évi kiírásban véleménye szerint szerepelhet az is, hogy maximum 2-3
programra lehet pályázni. Tehát ezt mind kiírás kérdése; szabadon határozhatják meg benne, hogy
mit szeretnének.
Jelen esetben van egy érvényes pályázat, amit ha csak részben támogatnak, akkor indokolást kell a
bizottságnak megfogalmazni.
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Remenyik Ildikó, elnök: tehát akkor ebből semmi nem következik a jövőre nézve. Ha most ennyi
pénzük van és így pályáztak, akkor adják meg nekik.
dr, Németh Mónika, jegyző: a fennmaradó keretre - kb. 100 000 Ft-ra - pedig idén már nem fognak
tudni pályázatot kiírni.
Remenyik Ildikó, elnök: további kérdés, hozzászólás
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

nem

lévén,

szavazásra

tette

fel

az

A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
159/2021. fXI. 11.1 NOKSB határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
1.

A pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek alábbi szervezetek pályázati anyaga
megfelel, pályázatuk érvényes, pályázati programjuk az alábbi táblázat szerint
támogatásban részesül:

„
,
Sorszám

1.

Pályázó
szervezet neve

Budavári
Evangélikus
Egyházközség

Tervezett program neve

Igényelt támogatás
összege

Támogatási összeg

D

Hitéleti
kulturális

1)

90.000 Ft

1)

90.000 Ft
(Hitéleti
kulturális)

2)

Zenei

2)

314.500 Ft

2)

314.500 Ft
(Zenei)

3)

Közösségi,
családi

3)

200.000 Ft

3)

200.000 Ft
(Közösségi,
családi)
Összesen:
604.500 Ft
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1)

Zenés
fotókiállítás

1)

314.500 Ft

1)

314.500 Ft
(Zenés
fotókiállítás)

2)

Zenés
festménytárlat

2)

314.500 Ft

2)

314.500 Ft
(Zenés
festmény
tárlat)

3)

314.500 Ft

3)

314.500 Ft
(„Élő" koncert

3)

„Élő" koncert és
felvétel, CD
kiadás

4)

5)

és felvétel, CD
kiadás)

Zenekari
koncert

6)

7)

8)

314.500 Ft

5)

314.500 Ft

Kóruskoncert

Magyarországi
Evangélikus
Egyház

2.

4)

Orgonakoncert
Nr. 1

Orgonakoncert
Nr. 2.

Orgona
történeti zenés
előadás

6)

7)

8)

4)

314.500 Ft
(Zenekari
koncert)

5)

314.500 Ft
Kórus-koncert)

6)

314.500 Ft
(Orgona
koncert Nr. 1)

7)

314.500 Ft
(Orgona
koncert Nr. 2)

8)

314.500 Ft
(Orgona
történeti
zenés előadás)

314.500 Ft

314.500 Ft

314.500 Ft

Összesen:
2.400.000 Ft
3.004.500 Ft
2.

3.004.500 Ft

A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a nyertes
pályázókkal történő támogatási szerződések elkészítéséről és megkötéséről, továbbá a
közzétételhez szükséges inézkedések megtételéről gondoskodjon.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Csoport
További észrevétel, hozzászólás nem lévén az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
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