BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. június 23-i ülésére
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek tevékenységének
2022. évi támogatására kiírt, pályázat elbírálására
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja.

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr. Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy a kerületben
egy erős, független civil társadalom működjön. A folyamathoz szükség van a civil szervezetek közérdekű
tevékenységeire, ugyanis a civil szervezetek olyan közérdekű szolgáltatást nyújtanak, amelyek
össztársadalmi szempontból kulcsfontosságúak, ezen felül az önkormányzati feladatok ellátásához is
jelentős mértékben kapcsolódnak. Ezen célok megvalósulása érdekében a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban: NOKSB) a 49/2022. (IV. 21.) NOKSB határozatával
pályázatot írt ki. A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján (www.budavar.hu) és a Facebook
oldalán jelent meg. A pályázati dokumentációhoz való hozzáférés, valamint a pályázati anyag letöltése
az önkormányzati portálon keresztül valósult meg.
A pályázat beadásának határidejéig - azaz 2022. május 20. (péntek) 24 óra 00 (éjfél) percig - összesen
huszonnégy (24 db) pályázati anyag érkezett be az alábbi szervezetektől:

1. táblázat: Benyújtott pályázatok listája
Sorszám

Szervezet neve

Szervezet
típusa

Hiánypótlás

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

1.

Ars Sacra Alapítvány

alapítvány

igen

1.000.000

2.

ArtMan Egyesület

egyesület

igen

1.260.000

3.

Bach Akadémia Kulturális Alapítvány

alapítvány

nem

1.900.000

4.

Budai Polgári Casino

egyesület

igen

360.000

5.

Budai Polgári Kör

egyesület

nem

1.080.000

6.

Budapesti Honismereti Társaság

egyesület

igen

180.000

7.

Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány

alapítvány

igen

370.000

8.

Budavári Lakosok Szövetsége

egyesület

nem

500.000

9.

egyesület

igen

350.000

10.

Kézfogás Testvérvárosi Egyesület
Kincs Ő Alapítvány

alapítvány

igen

615.840

11.

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány

alapítvány

nem

800.000

12.

Lánchíd Kör

egyesület

igen

420.000

13.

Magyar Kör

egyesület

nem

750.000

14.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

egyesület

igen

406.420

15.

Magyar Történelmi Családok Egyesülete

egyesület

igen

750.000

16.

Magyar Vöröskereszt Bp. Fővárosi Szervezete

egyesület

igen

550.000

17.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

egyesület

igen

389.300

18.

Német Evangélikus Gyülekezet Alapítvány

alapítvány

igen

202.500

19.

Nemzeti Minimum Alapítvány

alapítvány

igen

1.000.000

20.

Nimród Alapítvány

alapítvány

igen

600.000

21.

Szent Gellért Diákszövetség

egyesület

igen

500.000

22.

Tabahon Egyesület

egyesület

igen

410.000

23.
24.

Tabáni Sapartacus Sport és Környezetvédő
Egyesület
Várbarátok Köre Egyesület

egyesület
egyesület

nem
igen

Igényelt támogatás összege:

800.000
400.000
15.594,060

Az 1. táblázatban látható, hogy a pályázók 75%-tól hiánypótlás bekérésére volt szükség, A legtöbb
esetben a köztartozásmentességet igazoló dokumentum és az I. kerületi bejegyzett székhelyigazolás
hiányzott a pályázati anyagból; azonban mindegyik szervezet a hiánypótlásra megállapított határidőn
belül (azaz a felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül) a szükséges dokumentumokat
beküldte.
Az alábbiak szerinti 2. táblázatban feltüntetett alapítványok által benyújtott pályázati anyagok - a
hiánypótlások beérkezése után - a pályázati kiírásban foglalt tartalmi és formai követelménynek
megfelelnek. Azonban az összes pályázó közül egy alapítványi pályázó az eljárás során visszalépett.
2. táblázat: Alapítványok listája
Sorszám

Szervezet neve

Tervezett program,
projekt

1.

Bach Akadémia
Kulturális Alapítvány

11-12. Bach Fesztivál

2.

Budavári
Evangélikus
Gyülekezet
Alapítvány

Szociális és karitatív
tevékenység (ukrán
menekültek nyaraltatása,
karácsonyi
ajándékcsomagok)

Igényelt támogatás
összege (Ft)
1.900.000

370.000

2021. évi
támogatással
elszámolt
igen

-

3.

Kincs Ő Alapítvány

4.

Krisztinavárosi
Szent Gellért
Alapítvány

5.

Német Evangélikus
Gyülekezet
Alapítvány

6.

Nimród Alapítvány

Játékon keresztüli
fejlesztés otthon,
fókuszban a szenzoros
zavarokkal küzdő
gyerekek (autizmus, adhd,
hiperaktív, epilepsziás)
Kulturális programok
(Magyar Nyelv és Irodalom
Hete, Adventi vásár és
Koncert)
Egynapos gyülekezeti
kirándulás, Baba-mama
klubnak játszószőnyeg
beszerzése
2022. évi alapítványi
programok

615.840

-

800.000

igen (hiánypótlás
bekérését követően)

202.500

-

600.000

-

4.488.340
A 3. táblázatban feltüntetett egyéb civil szervezetek a pályázó civil szervezetek, egyesületek listáját
muttaja be, amelyek által benyújtott pályázati anyagok - a hiánypótlások beérkezése után - megfeleltek
a pályázati kiírásban foglalt tartalmi és formai követelménynek.
3. táblázat: Egyéb civil szervezetek, egyesületek listája
Sorszám

1.

2.

3.

Szervezet neve

ArtMan Egyesület

Budai Polgári Casino

Budai Polgári Kör

4.

Budapesti Honismereti
Társaság

5.

Budavári Lakosok
Szövetsége

6.

Lánchíd Kör

Program, projekt
megvalósításának tárgya
ArtMenők Művészeti
Program
Ismeretterjesztő kulturális
előadások (a Casino
székhelyén);
Incze pápa szobrának
megkoszorúzása - Buda
töröktől való
felszabadulása
évfordulóján
Gyaloglóklub; Tartásjavító
torna; Buszos kirándulás
I. kerület, Budavár
múltjának,
hagyományainak
népszerűsítése a Városunk
2023/1 nyomtatott
számában és
internetes változatában
Közösségépítés és
kulturális ismeretszerzés
(buszos kirándulás
Debrecenbe és ebéd;
buszos kirándulás Bajnára
és ebéd)
Ismeretterjesztő
előadások;

Igényelt
támogatás
összege (Ft)
1.260.000

2021. évi
támogatással
elszámolt
igen

360.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

1.080.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

180.000

igen

500.000

-

420.000

igen
(hiánypótlás

Kirándulás kerületi
középiskolásoknak;
Adventi rendezvény

7.

Magyar Kör

8.

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület

9.

Magyar Történelmi
Családok Egyesülete

10.

Magyar Vöröskereszt Bp.
Fővárosi Szervezete

11.

Mozgássérültek Budapesti
Egyesülete

12.

Szent Gellért
Diákszövetség

13.

Tabahon Egyesület

14.

Tabáni Spartacus Sport és
Környezetvédő Egyesület

15.

Várbarátok Köre Egyesület

Batyu&Borbély Quartet
Koncert - „Jazz és
világzene határok nélkül"
Idősek Otthona lakóinak
kulturális programokon
való részvételének
támogatása; hagyományok
őrzése, közösségi
programok szervezése
Bugár-Mészáros Károly
építészettörténeti
előadása három alkalom;
Nádasdy Borbála írónő
előadása;
Történelmi
ismeretterjesztő klubest
meghívott előadóval
(helyszín: Mára! Sándor
Művelődési Ház)
Egészségfejlesztési Klub senior mozgás és
egészség; Nyugdíjas
Kreatív Klub
Kulturális és szabadidő
programok szállítással;
Fürdő-programok és
egészségmegőrző
programok szállítással
A Szent Gellért
Diákszövetség 2022. évi
nomád tábora
Infrastrukturális és
szervezeti fejlesztések egy
aktív kerületi sportélet
megvalósításának
érdekében
A Tabáni Spartacus Sport
és Környezetvédő
Egyesületben sportolási és
tartalmas szabadidő
eltöltési lehetőségek
biztosítása;
Kapcsolat szorosabbra
fűzése az 1. kerület
iskoláival, rendhagyó
testnevelési órák
szervezésével
A négy éve elhunyt
Kányád! Sándor
emlékezete;
A Vár sorsának
előresejtése és az 1943-as

bekérését
követően)

750.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

406.420

-

750.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

550.000

-

389.300

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

500.000

-

410.000

-

800.000

-

400.000

Programjuk
nem valósult
meg,
visszautalták
az összeget.

szárszói konferencia
filmvetítése, meghívott
vendégekkel, középiskolás
fiatalokkal;
Mikszáth emlékév okán
látogatás Horpácsra és
Sztergovára Praznovszky
Mihály irodalomtörténész
vezetésével;
Mestermű születik
(Hauszmann program) c.
könyv bemutatója vendég Sál Endre;
A 120 éve született Illyés
Gyulára emlékezünk Szabó
András előadóművésszel;
A budavári Német Színház
története - Földesdy
Gabriella előadása;
Advent a Várban együttes program a Toldy
Ferenc Gimnáziummal
8.755.720
A 2. és a 3. táblázat szerint összesen 21 db pályázó anyaga felelt meg - tartalmi és formai
követelmények alapján - a pályázati kiírásnak.
A pályázati kiírás szerint a támogatandó pályázati célok az alábbiak lehetnek:
A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:
> a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését,
lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását, megújítását szolgáló
rendezvények;
> környezetvédelem, zöldprogram;
> kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok;
>
tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok;
> bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása;
>
a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai;
>
idősügyi programok;
> város-szépítés! és/vagy újrahasznosítási célok;
> a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek;
> esélyegyenlőségi programok, projektek.
A kiírt pályázat szerinti pályázók köre:
Az I. kerületben működő alábbi szervezetek nyújthattak be pályázatot:
>
nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok),
>
közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
> bejegyzett civil szervezetek,
>
nemzetközi és határon túli civil szervezetek,
amennyiben bejegyzett székhelyük az I. kerületben van, országos vagy regionális szervezet esetén
önálló L kerületi szervezeti egységgel rendelkeznek, valamint, ha tevékenységüket részben vagy
egészben az I. kerület közigazgatási területén végzik.

Nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
> amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek;
> amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási
eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll;
> amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé;
> amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan,
legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van;
> amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási
kötelezettségét nem teljesítette;
> amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási
jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt vagy
nyilatkozatot tett;
> amely a támogatási szerződés megkötéséhez és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló
6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése szerint szükséges mellékleteket
nem csatolta;
> továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.
A pályázat során az érvénytelenségi szempontok:
> a pályázat a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra;
> a pályázatot nem a támogatandó célokra nyújtották be,
> a pályázat határidőn túl került benyújtásra;
> kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra;
> a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra való
felszólításra sem pótolja.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2022. (III. 24.) önkormányzati
határozatával döntött arról, hogy az egyéb civil szervezetek támogatása során rendelkezésre álló
keretből 10 000 000 Ft keretösszeg erejéig fedezetet biztosít az I. kerületben működő, illetve
tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázatára.
Azonban
a
pályázók
a
programokra
összesen
15.594.060
Ft,
azaz
tizenötmillióötszázkilenvennégyezer-hatvan forint összeget igényeltek, 5.594.060 Ft-tal, azaz ötmillióötszázkilenvennégyezer-hatvan forinttal többet.
A 2. táblázatban szereplő pályázók közül az alábbiakban felsorolt alapítványok részesültek
támogatásban a 2021 -es évben:
1. Ars Sacra Alapítvány
2. Bach Akadémia Kulturális Alapítvány (egyedi támogatást kapott, amellyel korábban elszámolt)
3. Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány
A 2. táblázatban megjelölt alapítványok 2021. évi támogatásának elszámolása a Gazdasági Iroda által
adott tájékoztatás alapján - a hiánypótlások bekérése után - megfelelt meg a támogatási szerződésben
és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatóban foglaltaknak. A Bach Akadémia Kulturális
Alapítvány a 2021. évi támogatásával már a korábbiak során elszámolt, amelyet a Képviselő-testület a
130/2022 (V.12.) önkormányzati határozatával jóvá is hagyott.
Továbbá a 2021. évben az alábbi civil szervezetek részesültek támogatásban, amnely szerveztek is
eleget tettek elszámolási kötelezettségüknek, amit a Gazdasági Iroda szintén megvizsgált és
jóváhagyott:
1. Budai Polgári Casino
2. Budai Polgári Kör
3. Budapesti Flonismereti Társaság
4. Lánchíd Kör
5. Magyar Kör

6.
7.

Magyar Történelmi Családok Egyesülete
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

Az elszámolásoka Gazdasági Irodában megtekinthetők.
Az előterjesztés sürgősségének indoka, hogy a benyújtott pályázatok többségénél hiánypótlásra volt
szükség, mely az előkészítés határidejét jelentősen meghosszabbította. A pályázati kiírás szerint az
elbírálás határideje: 2022. június 24. napja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a
Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek 2021. évi pályázati támogatás elszámolásának elfogadásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - az alábbi - a 2021. évben pályázati
támogatásban részesített alábbi civil szervezetek beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja:
1. Ars Sacra Alapítvány
2. Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány
3. ArtMan Egyesület
4. Budai Polgári Casino
5. Budai Polgári Kör
6. Budapesti Honismereti Társaság
7. Lánchíd Kör
8. Magyar Kör
9. Magyar Történelmi Családok Egyesülete
10. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

12022. (...) önkormányzati határozata

...

az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek tevékenységének 2022. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az alábbi
pályázók megfeleltek a 2022. évi pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, pályázati anyaguk
érvényes. A táblázatban feltüntetett alapítványokat a Képviselő-testület támogatásban részesíti
a pályázatukban megjelölt programjaik megvalósításához:

Sorszám

Alapítvány neve

1.

Bach Akadémia
Kulturális Alapítvány

2.

Budavári
Evangélikus
Gyülekezet
Alapítvány

3.

Kincs Ő Alapítvány

4.

Krisztinavárosi
Szent Gellért
Alapítvány

Program, projekt
megvalósításának tárgya
11-12. Bach Fesztivál
Szociális és karitatív
tevékenység(ukrán
menekültek nyaraltatása,
karácsonyi
ajándékcsomagok)
Játékon keresztüli fejlesztés
otthon, fókuszban a
szenzoros zavarokkal
küzdő gyerekek (autizmus,
adhd, hiperaktív,
epilepsziás)
Kulturális programok
(Magyar Nyelv és Irodalom
Hete, Adventi vásár és
Koncert)

Igényelt
támogatás
összege (Ft)
1.900.000

370.000

615.840

800.000

Támogatás
összege (Ft)

5.

Német Evangélikus
Gyülekezet
Alapítvány

6.

Nimród Alapítvány

Egynapos gyülekezeti
kirándulás; Baba-mama
klubnak játszószőnyeg
beszerzése
2022. évi alapítványi
programok
Összesen

202.500

600.000
4.488.340

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az alábbi
pályázók megfeleltek a 2022. évi pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, pályázati anyaguk
érvényes. A táblázatban feltüntetett egyesületek, egyéb civil szervezeteket a Képviselő-testület
támogatásban részesíti a pályázatukban megjelölt programjaik megvalósításához:

Sorszám

Szervezet neve

1.

ArtMan Egyesület

2.

Budai Polgári
Casino

3.

Budai Polgári Kör

4.

Budapesti
Honismereti
Társaság

5.

Budavári Lakosok
Szövetsége

6.

Lánchíd Kör

7.

Magyar Kör

8.

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület

Program, projekt
megvalósításának tárgya
ArtMenők Művészeti
Program
Ismeretterjesztő kulturális
előadások (a Casino
székhelyén);
Incze pápa szobrának
megkoszorúzása - Buda
töröktől való
felszabadulása
évfordulóján
Gyaloglóklub; Tartásjavító
torna; Buszos kirándulás
i. kerület, Budavár
múltjának, hagyományainak
népszerűsítése a Városunk
2023/1 nyomtatott
számában és
internetes változatában
Közösségépítés és
kulturális ismeretszerzés
(buszos kirándulás
Debrecenbe és ebéd;
buszos kirándulás Bajnára
és ebéd)
Ismeretterjesztő előadások;
Kirándulás kerületi
középiskolásoknak;
Adventi rendezvény
Batyu&Borbély Quartet
Koncert - „Jazz és világzene
határok nélkül"
Idősek Otthona lakóinak
kulturális programokon
való részvételének
támogatása; hagyományok
őrzése, közösségi
programok szervezése

Igényelt
támogatás
összege (Ft)
1.260.000

360.000

1.080.000

180.000

500.000

420.000

750.000

406.420

2021. évi
támogatással
elszámolt

9.

Magyar Történelmi
Családok Egyesülete

10.

Magyar
Vöröskereszt Bp.
Fővárosi Szervezete

11.

Mozgássérültek
Budapesti
Egyesülete

12.

Szent Gellért
Diákszövetség

13.

Tabahon Egyesület

14.

Tabáni Spartacus
Sport és
Környezetvédő
Egyesület

15.

Várbarátok Köre
Egyesület

Bugár-Mészáros Károly
építészettörténeti előadása
három alkalom;
Nádasdy Borbála írónő
előadása;
Történelmi
ismeretterjesztő klubest
meghívott előadóval
(helyszín: Mára! Sándor
Művelődési Ház)
Egészségfejlesztési Klub senior mozgás és egészség;
Nyugdíjas Kreatív Klub
Kulturális és szabadidő
programok szállítással;
Fürdő-programok és
egészségmegőrző
programok szállítással
A Szent Gellért
Diákszövetség 2022. évi
nomád tábora
Infrastrukturális és
szervezeti fejlesztések egy
aktív kerületi sportélet
megvalósításának
érdekében
A Tabáni Spartacus Sport
és Környezetvédő
Egyesületben sportolási és
tartalmas szabadidő
eltöltési lehetőségek
biztosítása;
Kapcsolat szorosabbra
fűzése az 1. kerület
iskoláival, rendhagyó
testnevelési órák
szervezésével
A négy éve elhunyt Kányád!
Sándor emlékezete;
A Vár sorsának előresejtése
és az 1943-as szárszói
konferencia filmvetítése,
meghívott vendégekkel,
középiskolás fiatalokkal;
Mikszáth emlékév okán
látogatás Horpácsra és
Sztergovára Praznovszky
Mihály irodalomtörténész
vezetésével;
Mestermű születik
(Hauszmann program) c.
könyv bemutatója - vendég
Sál Endre;
A 120 éve született Illyés
Gyulára emlékezünk Szabó
András előadóművésszel;

750.000

550.000

389.300

500.000

410.000

800.000

400.000

A budavári Német Színház
története - Földesdy
Gabriella előadása;
Advent a Várban - együttes
program a Toldy Ferenc
Gimnáziummal
8.755.720
3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a pályázati
kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi pályázók pályázati anyaga
érvénytelen, ezért a táblázatban megjelölt indokok miatt elutasításra kerül:

Sorszám

Program, projekt
megvalósításának tárgya

Szervezet neve

1.

Ars Sacra
Alapítvány

XVI. Ars Sacra Fesztivál

2.

Kézfogás
Testvérvárosi
Egyesület

Testvérvárosi látogatás
Lendvára

Elutasítás indoka
Nem tudták
dokumentummal igazolni,
hogy székhelyük az 1.
kerületben van, országos
vagy regionális szervezet
esetén önálló 1. kerületi
szervezeti egységgel
rendelkeznek, valamint
azt, hogy tevékenységüket
részben vagy egészben az
1. kerület közigazgatási
területén végzik.
Nem került benyújtásra a
köztartozásmentességet
igazoló dokumentum
(nem érkezett meg a NAVtól).

4.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy határozati
javaslat 2. és 3 pontjában támogatásban részesített pályázatok fedezete összesen: 13 244 060
Ft összegben a Budapest L kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek" során rendelkezésre áll.

5.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a nyertes pályázókkal történő támogatási szerződések elkészítéséről és megkötéséről, továbbá
a közzétételhez szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő:
2022. július 18.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Kelt, Budapesten 2022. június

