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Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért  
2017. évi szöveges beszámolója 

 

A beszámoló időszaka: 2017.01.01.-től 2017.12.31-ig 

A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért  2017. évben indította újra azt a 
tevékenységet, mellyel az alapító Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat megbízta.  
 

A Közalapítvány célja, feladata 

A józsefvárosi oktatási, nevelési, szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények 
felújításának, korszerűsítésének, új intézmények létrehozásának, felszerelésének elősegítése. 

A korszerű oktatás és nevelés támogatása különös tekintettel: 

 Az idegen nyelv tanítás fejlesztésére, támogatására. 

 Az esztétikai nevelés támogatására (művészeti körök, szakkörök). 

 A környezetvédelmi szemléletmód kialakítására. 

 Az egészséges életmódra nevelés ösztönzésére. 

 A szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges diákok támogatására, az 
oktatásban résztvevők élet- és munkakörülményeinek javítására. 

 A kreativitásra nevelésre. 

 Alternatív és kísérleti programok támogatására. 

Józsefváros színházi ellátottságának javítása, a józsefvárosi fiatalok színházra nevelése, a 
nemzetiségi kultúrák terjesztése. 

Józsefváros egészségügyi alapellátása szakmai fejlesztésének elősegítése, különös tekintettel 
az egészségügyi dolgozók továbbképzésére, az egészségügyi intézmények orvosi szakmai 
fejlesztésére. 

A nagycsaládosok támogatása. 

A kerületi szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak támogatása, 
különös tekintettel a kisnyugdíjasokra. 
 

Ezen célok alapján folytattuk tevékenységünket, melyet az alapító támogatása tett lehetővé.  

A Képviselő-testület 68/2016.(IV.07.) számú határozatának 4. c) pontja és 262/2016. (XII.20.) 
számú határozatának 3. pontja alapján 2017. évben huszonötmillió forint összegű 
támogatást nyújtott az alábbi támogatási céloknak megfelelően.  
 



Felhalmozási cél Működési cél 

8.500.000 Ft 16.500.000 Ft 

 
 
A Közalapítvány vagyona 
 
Induló vagyonként az Önkormányzat befizetett 2.070.000 Ft-ot, azaz kettőmillió-hetvenezer 
forintot a közalapítvány bankszámlájára. Ebből jelenleg a lekötött rész (az összeg 56 %-a) 
1.158.143 Ft. A további pénzeszköz az előző évek során felhasználásra került.  
 
A Közalapítvány vagyonát képezik továbbá  

• adományok és támogatások,  

• az alapítványi vagyon gazdasági befektetéséből származó bevétel,  

• a Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel,  

• költségvetési támogatás.  
 
Jelenleg a Közalapítvány ilyen vagyonnal nem rendelkezik.  
 
2017. évben a Közalapítvány által beszerzett eszközök értéke 5.343.098 Ft, melyek használatra 
kerültek kihelyezésre.  
 
 
 
A Közalapítvány működése  
 
A kuratórium az év során 9 hivatalos ülést tartott, de tagjai szinte napi kapcsolatban vannak 
egymással, rendszeresen konzultálnak. A tervező, előkészítő munkát, a szakmai dokumentumok 
elkészítését, a közzétételi feladatokat a kuratórium tagjai végzik.  
A Közalapítványt két tag közül ketten, együttesen képviselik, mely vonatkozik a Közalapítvány 

bankszámlája feletti rendelkezésre is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jogosultsága a 

kuratóriumi tagoknak van, ők végzik a banki utalásokat, az ügyintézést. 
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A közalapítvány az alapító okiratnak megfelelően cél szerinti támogatást pályázati eljárás 
keretében nyújtott. 
2017. év során a kuratórium 3 pályázati eljárást folytatott le, áprilisban, júniusban és 
októberben. A bírálatokra, szerződéskötésre május, augusztus és november hónapokban 
került sor. 

A kuratórium munkáját megbízási szerződéssel egy adminisztrátor segíti, aki kapcsolatot tart 
a pályázókkal, könyvelővel, könyvvizsgálóval, vezeti a nyilvántartásokat, jegyzőkönyvet, 
előkészíti a dokumentációkat, beszerzési eljárásokat, ajánlatkéréseket, szerződéseket, 
elszámolásokat. 
 

A Közalapítvány által nyújtott pályázati támogatások 

A pályázati célok elsődlegesen a korszerű oktatás és nevelés támogatására, az egészséges 
életmódra nevelés ösztönzésére, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a 
tehetséges diákok támogatására, a környezetvédelmi szemléletmód kialakítására, a 
kreativitásra nevelésre és az alternatív és kísérleti programok támogatására irányultak. 
 
Ezen területekre összesen 40 db pályázat érkezett 25.691.032 Ft összegben, melyekből a 
kuratórium 26 pályázatot támogatott 16.638.294 Ft-tal az alábbi megoszlásban. 
 

támogatás célja 
támogatott 
programok 

száma 
támogatás összege 

Egészséges életmódra nevelés ösztönzése 7         8 188 900 Ft  

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermek, tehetséges 

diákok támogatása 
12         4 266 228 Ft  

Környezetvédelmi szemléletmód kialakítása 2            574 000 Ft  

Kreativitásra nevelés 2            957 772 Ft  

Alternatív és kísérleti programok támogatása 2         2 496 394 Ft  

Az esztétikai nevelés támogatása 1            155 000 Ft  

 
Két pályázati célra nem volt érdeklődő (Józsefváros egészségügyi alapellátása szakmai 
fejlesztésének elősegítése, különös tekintettel az egészségügyi dolgozók továbbképzése, 
illetve a nagycsaládosok támogatása), melyeket a jövőben erősíteni szeretnénk.  
 
Nem került sor a kerületi szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak 
támogatása, különös tekintettel a kisnyugdíjasokra célú pályázat meghirdetésére, melynek 
átgondolását a következő évben tervezzük. 
A támogatások felhasználásával a támogatott szervezetek, magánszemély a velük kötött 
szerződésnek megfelelően pénzügyileg és szakmailag is elszámoltak. Eszköztámogatások 
esetén ahol lehetett, a beszerzést a közalapítvány folytatta le, az eszközök használatra 
kerültek átadásra.  
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Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért által 2017. évben nyújtott támogatások 

Támogatott pályázó neve  Támogatás összege  

Célja: Egészséges életmódra nevelés ösztönzése 

Losonci Téri Általános Iskola                   300 000 Ft  

Deák Diák Általános Iskola                   100 000 Ft  

Napraforgó Egyesített Óvoda                6 169 000 Ft  

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és Általános Iskola 

                  270 000 Ft  

Deák Diák Általános Iskola                   200 000 Ft  

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért                   133 900 Ft  

Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék                1 016 000 Ft  

Célja: Szociálisan hátrányos helyzetű gyermek, tehetséges diákok támogatása 

Losonci Téri Általános Iskola                     98 600 Ft  

Baán Krisztián                   300 000 Ft  

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola                   140 000 Ft  

Német László Általános Iskola "Egészséges Iskoláért" 
Alapítványa 

                  600 710 Ft  

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium                   365 041 Ft  

Humano Modo Alapítvány                   255 000 Ft  

Deák Diák Általános Iskola                   462 000 Ft  

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért                   496 062 Ft  

Losonci Téri Általános Iskola                   122 915 Ft  

Deák Diák Általános Iskola                   313 400 Ft  

Német László Általános Iskola "Egészséges Iskoláért" 
Alapítványa 

                  667 500 Ft  

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és Általános Iskola 

                  445 000 Ft  

Célja: Környezetvédelmi szemléletmód kialakítása 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola                   296 000 Ft  

Losonci Téri Általános Iskola                   278 000 Ft  

Célja: Kreativitásra nevelés 

Losonci Téri Általános Iskola                   459 575 Ft  

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium                   498 197 Ft  

Célja: Alternatív és kísérleti programok támogatása 

Deák Diák Általános Iskola                   996 394 Ft  

Leonardo 41 Alapítvány                1 500 000 Ft  

Célja: Az esztétikai nevelés támogatása 

Losonci Téri Általános Iskola                   155 000 Ft  
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Az elszámolások, szakmai beszámolók arról tanúskodnak, hogy a színes programok, az 
eszközfejlesztések nagyban segítették a szociálisan hátrányos helyzetű és a tehetséges 
gyermekek mindennapi nevelését, oktatását bölcsődében, óvodában, iskolában egyaránt. 
 
 
Egészséges életmódra nevelés ösztönzése  
A bölcsődés korú gyermekeke nagymozgásának fejlesztését udvari játékok (mini vár 
csőalagúttal, rugós kacsa, két üléses rugós hinta) beszerzésével, telepítésével segítettük. 
 

 
 
 
Az óvodások öko-foglalkozás keretén belül mélyíthették tudásukat. 
Programjaikkal segítették az egészséges életmódra nevelést és a környezettudatos 
magatartás kialakítását. 
 
Az óvodai eszközpark fejlesztése az egészséges életmódra nevelést célozta. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók „ÉRTEM” elnevezésű komplex egészségnevelési programja 
a környezettudatos életmód, környezetvédelem, a rendszeres mozgás, a táplálkozás, 
egészségmegőrzés és mentálhigiéné témakörök mentén valósult meg. 
Emellett kommunikációs kampányokat szerveztek a tanulók, családjuk és pedagógusaik 
egészségének védelme érdekében.  
 

Az alapítvány családi nap megszervezését is támogatta, ahol rengeteg szülő, nagyszülő vett 
részt. Idén a sportot, egészséget és az elsősegélynyújtást helyezték fókuszba.  
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A helyes testtartás kialakításához a törzs 
izomfűző megerősítése rendkívül fontos. 
Ehhez nyújt segítséget a bordásfalra 
szerelhető, hevederekből és fogókból álló 
TRX, ami a saját testsúly felhasználásával a 
nyaktól a bokáig megdolgoztatja az izmokat.  
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A lábboltozat erősítésére, ezáltal a lúdtalp 
kialakulásának megelőzésére a különböző rücskös 
szerek rendkívül jól használhatók, hiszen 
megdolgoztatják és karbantartják a talp izmait, 
amelyek sokszor már óvodás korban ellustulnak a 
helytelenül megválasztott lábbelik 
következtében.  
 

 
A digitális tudás fejlesztése ma már nélkülözhetetlen a gyermekek számára. A Közalapítvány 
ezen a területen az alternatív és kísérleti programokat, a szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatását segítő eszközfejlesztéseket támogatta. 
A gyerekkori digitális eszközhasználat vizsgálatát, alakítását a bölcsődés korban kezdtük, 
hiszen életünket, hétköznapjainkat és háztartásainkat elárasztják a digitális eszközök. 
A gyerekkori digitális eszközhasználat, a gyermekek kognitív, kreatív és szociális képességeire 
leselkedő esetleges veszélyek tanulmányozását, az erre épülő felvilágosító munkát fontosnak 
tartjuk. 
 
Tabletek beépítése a mindennapi tanulásszervezésbe a szociálisan hátrányos helyzetű 
és/vagy tehetséges diákok digitális kompetenciájának fejlesztését célozza, leginkább a 
matematikai-logikai és a magyar nyelv tanulásához kapcsolódó tehetségterületeken. Ezek az 
eszközök motiválják a tanulókat. 
 
A laptop eszközöket a tanórákon használják a tanulók, pedagógusok, a tanulók digitális 
kompetenciájának fejlesztésére, értékelésre, a tanulói produktumok elkészítésére, 
forrásanyag biztosítására. 
 

   
 
Az okos tábla, mint információs és kommunikációs technológiai eszköz beüzemelése, 
használata jelentősen segíti a nevelő- oktató munkát. Az eszköz érdekességét, újszerűségét, 
a tanulók érdeklődését kihasználva igyekeznek támogatni a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű diákok tanulási, tudásszerzési és annak elmélyítési 
folyamatait. Az eszköz az oktatási esélyegyenlőség megteremtésében is ellát didaktikai 



9 
 

feladatokat, segítséget jelent a tanulók szocializációjában, kulturális integrációjában, 
felzárkózásában, szociális hátrányaik enyhítésében, a szakmai tartalom fejlesztésében. 
Az eszközök, berendezések kihasználásával válik lehetővé az iskolarendszerbe illeszthető 
közösségi művelődés megteremtése is. 
 

A Magyar Zsonglör Egyesület által kidolgozott „szociális cirkusz” módszer a cirkuszi elemeket 
felhasználva, a gyermekeket különösen motiváló játék és mozgás segítségével olyan alapvető 
készségek és képességek fejlesztésére alkalmas, mint a statikus és dinamikus 
egyensúlyérzékelés, téri orientáció, koncentrált figyelem, szem-kéz koordináció. A 
Közalapítvány az újszerű pedagógiai módszer megismerését és alkalmazását támogatta. 
 

 
 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermek, tehetséges diákok támogatása intézményi 
(óvodai, iskolai) szervezésben valósult meg. 
Turay Ida Színház bérlet vásárlása, Természettudományi Múzeum, mobil planetárium és a 
Szemlő-hegyi-barlang megtekintése is szerepelt a programban. 

Ezek a színházi élmények nagyban elősegítették a gyermekek lelki és szellemi fejlődését. 

A barlangban egy igazi mesevilág várta a gyerekeket. A barlangtúra előtt a vetítőterem 
filmjeit tekintették meg és az interaktív kiállítást barangolták be. A túra után a barlang feletti 
parkban játékos foglalkozáson vettek részt a gyermekek és az új tanösvény meglátogatásával 
sok érdekeset tudtak meg a környék kőzeteiről. 

A mobil planetáriumban elvarázsolta őket a kozmosz titokzatos világa, a földi élet 
kialakulása, a csillagok, bolygók története.  

Kiránduláson vettek rész a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók. Ellátogattak a gyermekek 
Várpalotára a Thury-várban működő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti 
Múzeumába, ahol belepillanthattak a kémia oktatás és kísérletezés történetébe, 
kialakulásába. 
 
 
A támogatott magánszemély és szervezetek nagyon köszönik az Önkormányzat által 
biztosított lehetőséget, mely sokat segített mindennapi munkájuk elvégzésében, nagyban 
hozzájárult céljaik eléréséhez. 
 
2018. február 14. 
 

Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért Kuratóriuma 


