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1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
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Ikt. szám: KSKJ/       /2020. 

 

Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért  
2019. évi szöveges beszámolója 

A beszámoló időszaka: 2019.01.01.-től 2019.12.31-ig 

A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért 2019. évben az alapító okiratban 
meghatározott feladatokat látta el. 
 
A Közalapítvány –alapító által meghatározott– 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 elsődlegesen az alapító támogatása 
tett lehetővé.  

Józsefváros Képviselő-testülete a 108/2018.(XII.18.) számú határozatának 3. pontja alapján, 
2019. évben 13.000.000,- Ft, azaz tizenhárom millió forint összegű működési célú 
támogatást nyújtott a Közalapítvány számára. 

http://www.karacsonysandorkozalapitvany.hu/
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A Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2019. (V.02.) önkormányzati rendeletében 
foglaltak alapján további 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint összegű vissza nem 
térítendő támogatást kaptunk. A támogatásból 9.000.000 Ft működési célú, 6.000.000 Ft 
felhalmozási célú. 
 

 Felhalmozási cél Működési cél 

108/2018.(XII.18.) számú  13.000.000 Ft 

36/2018. (XII.21.) 6.000.000 Ft 9.000.000 Ft 

 Összesen 

28.000.000 Ft 

 
A Közalapítvány az Önkormányzat támogatását az alábbiak szerint használta fel. 

Kifizetés jogcíme összege összege Ft 

tiszteletdíj         7 800 000 

adminisztrátori tevékenység  720 000    

megbízási díj honlap 186 799 

szociális hozzájárulási adó  1 472 000 

irodaszer 84 405 

könyvelés, bérszámfejtés 445 000 

könyvvizsgáló 350 000    

bankköltség 194 643 

pályázati támogatás 16 333 036    

Rendezvény 148 000 

egyéb működési költség 228 375     

mindösszesen 27 962 258  

fel nem használt, visszautalandó 37 742  

 

Felhalmozási cél Működési cél 

6 000 000 Ft  21 962 258 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) 
1.158.503 Ft. A további pénzeszköz a kuratóriumunk felkérése előtti időszakban 
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. 
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2019. évben a Közalapítvány nem tudott pénzeszközt befogadni, mivel a közhasznúsági 
feltételeknek még nem feleltünk meg. 
 
A Közalapítvány működése 

A kuratórium az év során 10 hivatalos ülést tartott, de tagjai folyamatosan kapcsolatban 
voltak egymással, rendszeresen konzultáltak. A tervező, előkészítő munkát, a szakmai 
dokumentumok elkészítését, a közzétételi feladatokat, a bankkal kapcsolatos feladatokat a 
kuratórium tagjai végezték. 
A Közalapítványt két tag közül ketten, együttesen képviselik, mely vonatkozik a 
Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre is.  

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

A közalapítvány –alapító okiratának megfelelően– cél szerinti támogatást pályázati eljárás 
keretében nyújtott. 
2019. évben a kuratórium 4 pályázati eljárást folytatott le. 

Nagy sikerű volt első rendezvényünk, melyet korábbi elképzelésünktől eltérően valósítottunk 
meg. Tervünk egy, a potenciális támogatókat célzó összejövetel megszervezése, de ehhez 
fontos lenne a közhasznúsági bejegyzés, ezért ezt elhalasztottuk.  
A novemberi összejövetelünk célja az volt, hogy az Önkormányzat megismerje a 

Közalapítványnak nyújtott források hasznosulását, az általunk támogatott szervezetek, 

magánszemélyek pedig a lehetőségeket. A felkért mini prezentációk előadói 

(intézményvezetők, civil szervezetek képviselői) jól érzékeltették az elmúlt években nyújtott 

támogatások jelentőségét.  

Az egyik pályázó szakmai beszámolójából: (Szeretnénk emellett jelezni azt is, hogy rendkívül 

tanulságos, a teljes kerületre kitekintést adó, inspiráló élményt jelentett számunkra a 

Közalapítvány kiválóan megszervezett pályázati tájékoztató napja, amelyen négyfős 

„küldöttségünk” nagy örömmel vett részt.) 

Az év során már folyamatosan működött a Közalapítvány honlapja Józsefváros honlapjához is 
csatlakozva. A honlapon megjelentettük a pályázatokat, a határozatokat. 

Nehézséget okozott a rendelkezésünkre álló forrás nagyságának és időbeliségének 
bizonytalansága, illetve az, hogy az alapító okirat alapján a Közalapítvány csak pályázati úton 
nyújthat támogatást. 
2019. évben az 1 %-os felajánlást –a feltételeknek megfelelve- már megigényelhettük. A NAV 

összesen 43 fő felajánlását 288.180 Ft összegben utalta közalapítványunk számlájára. 

Külső segítséget a könyvelő és könyvvizsgáló folyamatos jelenléte és a honlap eseti 

szerkesztése jelent. 

 
A Közalapítvány által nyújtott pályázati támogatások 

A pályázati célokat 2019-ben is igyekeztünk a tapasztalatokra hagyatkozva, az alapító 
okiratban foglaltaknak és a várható igényeknek megfelelően megfogalmazni.  
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Ennek megfelelően célként jelent meg a szociálisan hátrányos helyzetű valamint a 
tehetséges gyermekek, diákok támogatása, az egészséges életmódra nevelés ösztönzése, az 
idegen nyelv tanítás fejlesztése, az esztétikai nevelés támogatása, a környezetvédelmi 
szemléletmód kialakítása, a gyermekek, tanulók munkakörülményeinek javítása, a 
kreativitásra nevelés, a kerületi szociális ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak 
támogatása, a kerületi szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak 
támogatása, valamint a józsefvárosi fiatalok színházra nevelése, nagycsaládosok 
színházlátogatásának támogatása. 
 
Ezen területekre összesen 56 db pályázat érkezett 25.265.839 Ft összegben, melyekből a 

kuratórium 36 pályázatot támogatott 16.333.036 Ft-tal az alábbi megoszlásban. 

A kerületi szociális ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak támogatása valamint az 
egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak támogatása pályázati célokra nem 
volt érdeklődő. 
 
2019. 

pályázati cél  
beérkezett 

pályázat 
támogatott 

pályázat 

beérkezett 
támogatási 

igény 
támogatás 

az egészséges életmódra nevelés 
ösztönzése 14 11 4 823 162    3 595 160    

 Az idegen nyelv tanítás 
fejlesztése, támogatása 3 1 826 130    174 130    

Az esztétikai nevelés támogatása  4 4 992 900    992 900    

A környezetvédelmi 
szemléletmód kialakítása 2 0 245 730    0    

A szociálisan hátrányos helyzetű, 
valamint a tehetséges 
gyermekek, diákok támogatása 

16 
 

11 
 

6 968 957 
    

4 614 966 
    

A gyermekek, tanulók 
munkakörülményeinek javítása 6 3 5 811 680    2 115 180    

Kreativitásra nevelés 6 1 3 886 580    3 190 000    

A józsefvárosi fiatalok színházra 
nevelése, programok 
megvalósítása 

5 
 

5 
 

1 710 700    1 650 700    

 mindösszesen 56 36 25 265 839    16 333 036    
 
 

Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért által 2019. évben nyújtott támogatások 

Támogatott pályázó neve Támogatás összege 

Támogatás célja: az egészséges életmódra nevelés ösztönzése 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola „Nemzetközi 
torna részvétel támogatása”  

500 000 Ft 
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Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és Általános Iskola  Alapvető közlekedés biztonsági szabályok 
megtanítása  

157 000 Ft 

Deák Diák Általános Iskola Katona-féle mozgáskotta  216 065 Ft 

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért videókamera és fitnesz 
labda  

157 000 Ft 

Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia sportversenyek 1 000 000 Ft 

Losonci Téri Általános Iskola szőnyegpadló és váltó póló  277 000 Ft 

Humano Modo Alapítvány egészséghét 340 000 Ft 

Vörösmarty Alapítvány gyümölcssarok 384 000 Ft 

Deák Diák Általános Iskola fejlesztőeszköz 185 060 Ft 

Játékvár Bölcsőde taposó ösvény 125 400 Ft 

Losonci Téri Általános Iskola fejlesztő eszközök 253 635 Ft 

Támogatás célja:  Az idegen nyelv tanítás fejlesztése 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola hanganyag 174 130 Ft 

Támogatás célja: Az esztétikai nevelés támogatására (művészeti körök, szakkörök) 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola rajzeszközök, 
kézműves eszközök 182 700 Ft 

Losonci Téri Általános Iskola rajzeszközök 146 200 Ft 

Vörösmarty Alapítvány művészeti programok 397 000 Ft 

Deák Diák Általános Iskola rajzeszközök, anyagok 267 000 Ft 

Támogatás célja: A szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges gyermekek, 
diákok támogatása 

Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány Sibelius Klubnapok 100 000 Ft 

Losonci Téri Általános Iskola taneszköz 312 115 Ft 

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 
hangtechnika 345 535 Ft 

Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány fogyatékos gyermekek 
fejlesztése 

1 428 176 Ft 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola rajz-, 
íróeszköz 

200 000 Ft 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola művészeti 
anyagok 

207 200 Ft 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 
könyvtárfejlesztés 

300 000 Ft 

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Általános Iskola Ünnepek ünnepe 

442 000 Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda okoskocka készlet, társasjáték 876 000 Ft 

Biztos Kezdet Gyerekház Varázslatos karácsony 295 000 Ft 

Losonci Téri Általános Iskola iskolaszer 108 940 Ft 



6 
 

Támogatás célja: A gyermekek, tanulók munkakörülményeinek javítása 

Egészséges Iskoláért Alapítvány hangosítás 90 590 Ft 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék játszóeszköz 1 406 590 Ft 

Deák Diák Általános Iskola interaktív tábla 618 000 Ft 

Támogatás célja: Kreativitásra nevelés 

Napraforgó Egyesített Óvoda interaktív kijelző 3 190 000 Ft 

Támogatás célja: A józsefvárosi fiatalok színházra nevelése, programok megvalósítása 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 539 000 Ft 

Egészséges Iskoláért Alapítvány 214 500 Ft 

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért 450 000 Ft 

Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Koncert 400 000 Ft 

Juhászné Toroczkai Adrienn nagycsaládosok támogatása 47 200 Ft 

 
A támogatások felhasználásával a támogatott szervezetek, magánszemély a velük kötött 
szerződésnek megfelelően pénzügyileg és szakmailag is elszámoltak.  
 
Az év során sokrétű színes programok, eszközfejlesztések, a hátrányos helyzetű és a 
tehetséges gyermekek mindennapjainak segítése, az oktatási munkakörülmények javítása 
valósulhatott meg a Közalapítvány támogatásával. 
„Az iskolánkban alkalmazott KIP módszer forrásanyagaként is szolgáló szoftver és 
munkatankönyvek, munkafüzetek biztosítása csak az alapítvány támogatásával voltak 
elérhetőek tanítványaink számára, tankerületi, illetve szülői támogatásra nem 
számíthattunk…” 
 
 
Képek a támogatott programokból: 
 
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egészségének, biztonságának megőrzése, az alapvető 
közlekedésbiztonsági szabályok megtanítása, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtási 
ismeretek megismerése. 
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A bölcsődés korú gyermekek nagymozgásának fejlesztése udvari játékok beszerzésével és 
telepítésével. 
 

 
 
 
Taposó ösvény 
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Interaktív kijelző játékos alkalmazása  

 
 
 
Hátránykompenzáló programok, Ünnepek ünnepe 
Ünnepi készülődés, ajándék készítése 
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Meglátni és meghallani 
Zenei tömörülés 

   
 
 

Ifjúsági hangverseny 
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Minőségi médiaműhely 
 

 
 

   
 
 

„…nem csak olyan rajz- és festőeszközök állnak a gyerekek rendelkezésére mostantól, amivel 

eddig nem találkozhattak, hanem olyan lehetőséget kapott ezzel az iskola, ami plusz 

segítséget ad a gyerekek énképének megismerésében és magabiztosságuk erősítésében.” 
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Rajz szakköri munkák 

   

 
Zenés gyermekfoglalkozás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatív foglalkozás 
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Ünnepi zenés, játékos foglalkozás  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajándékozás 
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A nagyon nehéz körülmények között élő gyermekek támogatása, az ingerszegény környezet 
kompenzálása  

„…nap, mint nap arra törekszünk, hogy a különböző családi háttérből érkező gyermekek 
minden segítséget megkapjanak a hátrányok leküzdéséhez, ezáltal közreműködve az 
esélyegyenlőség megteremtésében is.” 

 

Okoskocka készlet 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Négy első kockajátékom társasjáték 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egészséghét 
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Színházlátogatás 
 

 
 
„Diákjaink között nagy számban találhatóak hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
diákok, akik az iskolai kulturális programok és az e pályázaton elnyert támogatás nélkül nem 
jutnak el színházba. Sajátos szociokulturális hátterük miatt a kultúra, mint igény csak az 
oktatási környezet és e pályázat pozitív elbírálása esetén jelenik meg értékrendszerükben.” 
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Gyümölcssarok 
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Sportversenyek 
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Digitális kottázás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitális idegen nyelvű hanganyag, tananyag 
 

 



19 
 

Mozgáskotta 
 

 
 

   
 
 
 
 
A támogatott magánszemélyek és szervezetek nevében is köszönjük a Józsefvárosi 
Önkormányzat támogatását, mely segítette a hátrányos helyzetű gyermekek mindennapi 
tevékenységét, olyan szakmai programok megszervezését, melyre a pályázók a támogatás 
nélkül nem lettek volna képesek és lehetővé tette számunkra az alapító által 
meghatározott célok megvalósítását. 
 
2020. február 16. 
 
 

Szabóné Fónagy Erzsébet 
kuratóriumi elnök 

 
 


