
Kedvezményezett neve Szerződés tipusa Támogatás összege Támogatás célja Fedezet

Belső- Pesti Tankerületi Központ 
(Hild József  Ált. Isk.)

Támogatási szerződés 450,000 Ft 3 db kölcsönözhető laptop beszerzése
1/2020.(I.27.) 1103 

címen

Belső- Pesti Tankerületi Központ 
(Szabolcsi Bence Zeneiskola)

Támogatási szerződés 120,000 Ft 4 db hangfelvevő vásárlása
1/2020.(I.27.) 1103 

címen

Tesz- Vesz Óvoda Támogatási szerződés 250,000 Ft 2 csoportszoba légtisztítókkal való felszerelése
1/2020.(I.27.) 1094 

címen

Balaton Óvoda Támogatási szerződés 850,000 Ft 5 csoportszobának laptopok beszerzése
1/2020.(I.27.) 1094 

címen

Bástya Óvoda Támogatási szerződés 571,000 Ft ózongenerátor és számítógép vásárlás
1/2020.(I.27.) 1094 

címen

Játékkal- mesével Óvoda Támogatási szerződés 720,665 Ft

eszközfejlesztés, néphagyományok ápolásához 55.000 Ft, 
dalos- és egyéb közösségi szabad játékokhoz 24.900 Ft, 
valamint a Tesz- Vesz Óvodával és a Szakszolgálattal 

együttműködve megvalósuló tehetséggondozó 
foglalkozásokhoz kapcsolódó csomag 97.500 Ft, fejlesztő 

eszközök beszerzése

1/2020.(I.27.) 1094 
címen

Budapest Szabadság téri Református 
Egyházközség 

Támogatási szerződés 500,000 Ft templomépület helyreállítása
1/2020.(I.27.) 1103 

címen

Belvárosi Ferences 
Templomigazgatóság

Támogatási szerződés 250,000 Ft laptop beszerzése
1/2020.(I.27.) 1103 

címen

működési költségek, rendezvények 
lebonyolítása

Támogatási szerződés 1,000,000 Ft Belvárosi Arany- Kereszt Egyesület
1/2020.(I.27.)  1061 

címen

Fiatalok az Összefogásért Egyesület Támogatási szerződés 120,000 Ft Tóth Baranyi Lászlóné szakmai továbbképzésének tandíja
1/2020.(I.27.)  1061 

címen

Gesztesi Beatrix Támogatási szerződés 100,000 Ft …………. sport tevékenysége (díjugratás)
1/2020.(I.27.) 1062 

címen

Rozsnyó Partnervárosaiért Polgárai 
Társulás

Támogatási szerződés 50,000 Ft Baska József Nemzetközi Alkotótábor Rozsnyó
1/2020.(I.27.) 1062 

címen

Belvárosi Kézműves Képző Központ 
Kft

Támogatási szerződés 300,000 Ft működési iadások
1/2020.(I.27.) 1062 

címen

" Hogy az idegen nyelv ne legyen 
idegen“ Alapítvány (HINNLI 

Alapítvány)
Támogatási szerződés 50,000 Ft

Működési költségek, könyvelési díj, iroda bérlet, honlap 
fenntartása, telefonfeltöltés

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

A Jövő Gyermekei Alapítvány Támogatási szerződés 200,000 Ft
Az Egyesített Bőlcsődék Balaton utcai Tagintézményében 

szeretnénk lecserélni a dolgozói íróasztalokat.
1/2020.(I.27.) 1103 

címen

A Kárpát-Medence Természeti 
Értékeiért Alapítvány

Támogatási szerződés 100,000 Ft
Új tanulókörök indítása a régiek fenntartása. Kiállítás 

fejlesztés. Diák tárlatvezetők kiképzése a 
Tudománytörténeti kiállítás számára.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Albinoni Kamarazenekar Egyesület Támogatási szerződés 150,000 Ft

Az Albinoni Kamarazenekar működési költségeinek 
fedezése. A hangszerek folyamatos karbantartása. 

Könyvelő és a meghívott szólisták tiszteletdíja. 
Kottavásárlás, kottanyomtatás. Műsor és szórólapkészítés, 

nyomtatás. Terembér

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Arany Oroszlán Kulturális Egyesület Támogatási szerződés 200,000 Ft Vizesblokk létrehozása II. ütem
1/2020.(I.27.) 1103 

címen

Belvárosi Arany-Kereszt Egyesület  Támogatási szerződés 2,200,000 Ft

Kulturális, szociális, valamint társszervezőként 
gyermekrendezvények megvalósítása a kerületben, idősek 

egyes programjainak anyagi támogatása, működési 
költségek finanszírozása

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Belvárosi Asztalitenisz Egyesület Támogatási szerződés 450,000 Ft
Az Egyesület működésével kapcsolatos költségek, a 

helyiség felújítása, vizesedés megszüntetése a női és a férfi 
öltözőben, valamint a helyiség többi részében

1/2020.(I.27.) 1103 
címen

Belvárosi és Délbudai Infarctus 
Alapítvány

Támogatási szerződés 280,000 Ft

Tekintettel a járvány miatti elrendelt veszélyhelyzet okozta 
jelentős anyagi veszteségre, elsősorban működési 

költségeink (bérleti rezsi költségek,) csökkentésére 
kérnénk segítséget. Emellett sürgetővé vált (ÁNTSZ által 

is) előadó termünk és torna, vizsgáló helyiségünk 
felújítása, rehabilitációs eszköztárunk bővítése is.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Belvárosi Ferences 
Templomigazgatóság   

Támogatási szerződés 200,000 Ft
Ferences fiatal felnőttek nyári táborozása (szállás, étkezés, 

utazás, közös programok költségei)
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Támogatási szerződések



Belvárosi Kisgazda Polgári 
Egyesület

Támogatási szerződés 2,415,000 Ft

Egyesületünk munkája és élete a belvárosi polgárok, a 
környéken lakók érdekeit szolgálja. 14 éves sikeres 
működésünknek köszönhetően része és színfoltja a 

belvárosi közéletnek, civil társadalmi életnek. 
Helyiségünkben szervezünk lakossági fórumokat, 

ünnepekhez kötődő baráti összejöveteleket a környéken 
lakó belvárosi polgárok számára. Helyiségünkben más 
civil szervezetek is tartanak előadásokat, találkozókat. 

Szintén a  belvárosiak számára szervezünk és adunk helyt 
ingyenes komolyzenei esteknek, amelyek nagy sikernek 

örvendnek. Ingyen biztosítunk helyszínt a környéken lévő 
társasházak közgyűlései számára. Csak az elmúlt évben 25 

ilyen közgyűlés volt nálunk.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Belvárosi Művészek Társasága Támogatási szerződés 450,000 Ft
A Belvárosi Művészek Társasága -Nádor Galéria kiállítási -

működési költségei
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Belvárosi Szabadegyetem Egyesület Támogatási szerződés 3,500,000 Ft

Az Egyesület közel 30 éve működik. Minden félévben 
közéleti, társadalmi témákban előadássorozatot 

szervezünk, aktuális politikai, gazdasági, kulturális és 
közéleti eseményekről. A Belvárosi Gazdasági Klub 
kerekasztal beszélgetéseket bonyolít le, közgazdasági 

témákra szakosodva, pénzügyi szakemberek segítségével. 
Ingyenes városismereti séták megszervezése, a Sétaműhely 
szakmai együtműködésével. A Szabadegyetem előadásain 

a televízió is jelen van. A rendezvényekről 
fotódokumentáció és videófelvétel is készül. Az egyesület 

tagjai részére kirándulásokat szervezünk belföldre és a 
szomszédos országokba. (kiállítások, múzeumok, 

nevezetességek) Rendszeres ünnepségek szervezése 
tagjainknak. A Szabadegyetem, saját könyvtárat tart fent, 

rendszeresen vásárol könyveket a könyvtár részére. 
Működési költségek (eszközkarbantartás, papít-írószer, 

háztartási cikkek, előadók és tagok megvendégelése, 
teremdekorációk, banki költségek, könyvelési ktg-ek) 

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Belvárosi Szent Anna 
Templomigazgatóság

Támogatási szerződés 250,000 Ft
A Belvárosi Szent Anna templom zenekarának és 

kórusának működési támogatása, valamint az V.  Kerületi 
fiatalok kulturális és lelki gondozása

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Belvárosi Szent Mihály 
Templomigazgatóság

Támogatási szerződés 100,000 Ft
A Premontrei Kántorátus heti rendszerességgel polifón 

vesperást énekel templomunkban
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Belvárosi Szent Mihály 
Templomigazgatóság

Támogatási szerződés 100,000 Ft
A templom előtere és az iroda egységes informatikai 

rendszerének bővítése és korszerűsítése
1/2020.(I.27.) 1103 

címen

Belvárosi Szent Mihály 
Templomigazgatóság

Támogatási szerződés 100,000 Ft
A templom bejáratához kivetítő rendszert építenénk ki. 
Ezen a digitális eszközön ismertetnénk híveinkkel és a 

túristákkal több nyelven templomi programjainkat

1/2020.(I.27.) 1103 
címen

Belvárosi Tanoda Alapítvány Támogatási szerződés 350,000 Ft

Az alapítvány által fenntartott, problémás és hátrányos 
helyzetű diákokkal foglalkozó Belvárosi Tanoda 

Alapítványi Gimnázium őszi kétnapos kirándulását 
szeretnénk ebben az évben is finanszírozni, látva az elmúlt 

öt évben szervezett kirándulás nagy sikerét. 2020 
szeptemberében  tervezünk 2 napos kirándulást. 
Szándékunkban áll a várpalotai Trianon múzeum 

meglátogatása, melyhez ingyenes utazási kedvezményt 
szeretnénk igénybevenni a MÁV-tól, Budapest és 

Várpalota között. Saját költségen folytatnánk az utunk 
vonattal Herendig. Innen gyalog 10 km túra, Hárskútig, 

ahol a Rák tanya kulcsosházban fogunk megszállni.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Belvárosi Vegyeskar Művészeti és 
Kulturális Egyesület

Támogatási szerződés 600,000 Ft

Az Aranytíz Kultúrházban énekkari próba megtartása,   
nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolása (Krakkó, 

Nemzetközi Egyházzenei Fesztivál, folklór fellépések), V. 
kerületben rendezendő koncertek költségei, tiszteletdíjak, 

terembérlet, valamint a Belvárosi Vegyeskar 15. évi 
jubileumi koncertjének kiadásai és a megjelenő 

propaganda anyag nyomdai kiadatásának támogatása

1/2020.(I.27.) 1059 
címen



Bolyai János Matematikai Társulat Támogatási szerződés 100,000 Ft

A támogatást működésünk biztosítására és közhasznú 
tevékenységeink megvalósítására használnánk. Egyik 

munkavállalónk bruttó bérére 328.000,-Ft-ot, 
tehetséggondozásra, ezen belül a nemzetközi matematikai 
diákolimpiai csapat felkészülésére 572.000,.Ft-ot. Évente 
megrendezett pedagógus-továbbképzésen a hatáson túl 

matematikát magyar nyelven oktató tanárok részvételének 
támogatására 100.000,-Ft-ot.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Bp-Art Kulturális Egyesület Támogatási szerződés 200,000 Ft
2020-21. évi kiállítás sorozat bemutatását segítő kiadvány 

előkészítése
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Budapest-Belvárosi 
Nagyboldogasszony Főplébánia

Támogatási szerződés 300,000 Ft
A templomban a hitéleti tevékenység feltételeinek 

megteremtése: ostya, virág, gyertya, tömjén beszerzése
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Budapest-Belvárosi 
Nagyboldogasszony Főplébánia

Támogatási szerződés 300,000 Ft Az iroda fenntartása
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Budapest-Belvárosi 
Nagyboldogasszony Főplébánia

Támogatási szerződés 220,000 Ft Az Egyetem téri Közösségi Otthon fenntartása 
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Budapesti Honismereti Társaság Támogatási szerződés 80,000 Ft

A Városunk 2020/3. nyomtatott számában, 1300 
példányban és digitális formában portálunkon a Belváros-

Lipótváros történeti múltjának kiemelt bemutatása, az 
Önkormányzat szervezeti és a kerületi civil szervezetek 
helytörténeti tevékenysége eredményeinek ismertetése, 
kiállítások, rendezvények, jeles személyek, szervezetek, 

épületek, vetélkedő, könyv recenzió, stb.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

DREAM TEAM Színház Kulturális 
Egyesület 

Támogatási szerződés 200,000 Ft
Az egyesület éves működéséneka részét képezi ez az 

összeg (könyvelés, irodai és postaköltségek valamint banki 
és regisztrációs díjak) amelyekhez kérjük a támogatást

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Duna Szimfonikusok Egyesülete Támogatási szerződés 300,000 Ft
Belváros-Lipótváros 2020. Adventi ünnepségén 

megrendezésre kerülő hangverseny megvalósítása (22 tagú 
kamaraszinfónikus zenekarral)

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Egyesület a Belvárosi 
Nyugdíjasokért

Támogatási szerződés 3,320,000 Ft

Kulturális, művészeti, tájékoztató előadások, 
könyvbemutatók, kirándulások, zenei koncertek, ünnepi 

műsorok szervezése. Színház, mozi és kiállítások 
látogatása. A legsikeresebb előadások nyomtatott kiadása 

könyv formátumban

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány Támogatási szerződés 200,000 Ft

A Hagyományok és kihívások VIII. Könyvtárszakmai nap 
az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban 

c.konferencián elhangzott előadások szerkesztett 
változatának megjelentetése (nyomdai előkészítési 

munkák, nyomdaköltség)

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Egymásért Egyesület                       Támogatási szerződés 2,700,000 Ft
Az Egymást Segítők Klubjának üzemeltetése, a szükséges 

beszerzések, karbantartások, készletmegújítások 
finanszírozása

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség

Támogatási szerződés 400,000 Ft
Hozzájárulás a héber olvasókörhöz, talmudórákhoz, 

meghívott vendégelőadók előadásainak helyet adó Keren 
Or Kulturális Központ működési feltételeinek biztosítása

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

ÉLŐ Belváros Polgári Egyesület Támogatási szerződés 4,500,000 Ft
Kiemelt feladat a kerületi nagycsaládosok és nyugdíjasok 

támogatása
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Erdély Művészetéért Alapítvány Támogatási szerződés 100,000 Ft
Az Erdély Művészetéért Alapítvány kiállítási programjának 
megvalósítása az E-Galériában, az Erdélyben élő és alkotó 

művészek megismertetése.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Erdélyi Magyarok Egyesülete Támogatási szerződés 250,000 Ft

Közösségformálás, család és az ifjúság támogatása társas 
összejövetelekkel, színházi előadásokkal, kiállításokkal, 

sportrendezvényekkel, kirándulásokkal és hangsúlyt 
fektetve az ünnepekre

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Erdélyi Magyarok Egyesülete Támogatási szerződés 250,000 Ft

Általános műveltség fejlesztése, ismeretterjesztés 
előadásokkal, könyvbenutatókkal, irodalmi és zenei 

estekkel, a havi hírlevél az "Erdélyi Hívogató" további 
megjelentetése

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye Szent Erzsébet 

Karitász Központ
Támogatási szerződés 200,000 Ft

Az idős, beteg, rászoruló kisnyugdíjasoknak étkezési 
utalványokat adnak arra rászorulóknak, kb.:50-70 fő 

részére

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Fiatal Iparművészek Stúdiója 
Közhasznú Egyesület

Támogatási szerződés 500,000 Ft
A FISE működésének biztosítása, belvárosi 

kiállítótermének 2020. évi programjának lebonyolítása.
1/2020.(I.27.) 1059 

címen



Fiatalok az Összefogásért Egyesület Támogatási szerződés 4,000,000 Ft

A Fiatalok az Összefogásért Egyesület egy hosszú múltra 
visszatekintő, belvárosi és környéki  fiatalokból 

természetbarát közösség, amelynek célja az azonos módon 
gondolkodó fiatalok minél szélesebb körű összefogása. Az 

Egyesület 2008 óta működik az V. kerületben. 
Egyesületünk elsősorban az ötödik kerületi fiataloknak 

nyújt alternatívát szabadidejük tartalmas eltöltésére, 
úgymint  sport, természetjárás, szabadidős tevékenységek, 

szakmai tréningek, filmvetítések, társasjáték estek, 
szemináriumok, vitaestek és jótékonysági rendezvények. 

Taglétszámunk 2008 óta folyamatosan növekszik, 
programjainkon egyre több fiatal vesz részt, és több 

ifjúsági és civil szervezettel is kapcsolatban vagyunk, akár 
közös rendezvények megszervezésével.Klubhelyiségünk 

bérleti díja, valamint annak fnntartási költsége eleve 
felemészti költségvetésünk nagy részét, ezen felül pedig 

járulékos költségként jelennek meg a rendszeres javítások, 
illetve az újonnan felmerült újítások, korszerűsítések.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

GULÁG-okban Elpusztultak 
Emlékének Megörökítésére 

Alapítvány
Támogatási szerződés 400,000 Ft

Működési költségek, honlapújítás, telefonszámla, 
bankköltségek, postaköltségek, koszorúzási költségek

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Háló Közösségfejlesztő Katolikus 
Egyesület

Támogatási szerződés 500,000 Ft

Az V. kerületben zajló kulturális és közösségfejlesztő 
tevékenységeinkhez, különösképpen központunk 

működéséhez, fenntartásához (bér, bérleti díj, közüzemi 
díjak) támogatása

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Hereditas Kulturális Egyesület Támogatási szerződés 200,000 Ft
Irodaszerek, nyomtatási, szkennelés, adminisztrációs ktg, 

könyvelési díj, rendezvényszék vásárlás, karbantartási 
anyagvásárlás

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Hókirálynő Közhasznú Egyesület Támogatási szerződés 150,000 Ft
Egy új óvodás és alsó tagozatos iskolás gyermekek részére 

szóló mesejáték létrehozás
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Honvédelmi Szövetség Budapest 
Belvárosi Szervezete

Támogatási szerződés 250,000 Ft
1./kerületi testvérvárosi kapcsolatok ápolása 2./működési 

költségek kiegészítő támogatása 3./ részvétel kerületi 
hazafias megemlékezéseken

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Jelen-Lét a Társadalomért Egyesület Támogatási szerződés 350,000 Ft

"Biztonság-tudatosság" Konferencia, amely a "Biztonság 
kultúrája" c. konferencia folytatása, szakmai és civil 

(kerületi) résztvevők számára az Aranytíz Kultúrházban 
2020. őszén vagy online konferencia (ha szükséges). 

Együttműködő partner: Kerületi KEF

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Kemenes László Ifjúsági Alapítvány Támogatási szerződés 100,000 Ft

Cserkészközösségünk értékteremtő tevékenységének 
anyagi támogatása. Nagycsaládos és rászoruló tagjaink 

válláról levenni a terheket. Az anyagi forrást a gyerekekre, 
étkeztetés, utazás, szállásdíj,sport és kézműves kellékekre 

költjük.Ezen kívül kirándulásokat, túrákat és táborokat 
szervezünk

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Kincses Belváros Egyesület Támogatási szerződés 400,000 Ft

Közös kirándulások buszköltsége, kulturális programokkal 
kapcsolatos költségek, a kiállítás és a kiadvány 

megjelentetése, működéshez szükséges hardware és 
irodaszerbeszerzés, könyvelési költség, helytörténeti séták 

hangosításával kapcsolatos eszközbérlési költségek.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Könyv(tár)Támasz Egyesület Támogatási szerződés 50,000 Ft
Az Egyesület működésének támogatása, valamint   Adobe 
Acrobat Pro DC szoftver egy éves előfizetése (CivilTech-

en keresztül)

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Közéleti Roma Nők Egyesülete Támogatási szerződés 300,000 Ft
Az Egyesület működési kiadásaira, szakmai tanulmányok, 

felvilágosító kampány nőkereskedelem témában
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Lutheránia Egyházzenei Alapítvány Támogatási szerződés 200,000 Ft A 31. (jubileumi) Budapesti BACH-HÉT megrendezése
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Magyar Cserkészkürt Alapítvány Támogatási szerződés 150,000 Ft

Tábori, hagyományőrző és egyéb felszereléseink javítása, 
pótlása. Kreatív Ifjúsági és Családi Kalandklub. Az ifjúság 
magyar történelem iránti érdeklődését kívánjuk fölkelteni. 

Élő történelemórák. A támogatási összeget különféle 
dolgok, korhű ruhák, használati tárgyak, gyakorló és 

védőeszközök, tematikus táborainkhoz szükséges 
fölszerelések, sátrak, edények javításához, pótlásához 
szükséges alapanyagok, eszközök és szolgáltatások 
költségeinek kiegészítésére kívánjuk fölhasználni.

1/2020.(I.27.) 1103 
címen



Magyar Cserkészkürt Alapítvány Támogatási szerződés 150,000 Ft

Évközi szabadidő programok ktg-einek kompenzálása. 
Hazafias és honvédelmi nevelést is 

megvalósító"Honvédsulis" prograjaink. Erdei és Dzsungel 
Kaland táborokban Karancsberényben és Tiszafüreden. 

Koronaőr Kadét Tábor Magyarkúton. Történelmi 
hagyományőrző hadjáratok. Nehéz anyagi helyzetben lévő 

nagycsaládosok meghívása, állami gondozottakat is, 
akiknek szeretnénk minél több kedvezményt adni. 
Szervezési, szállítási, területbérleti, ill. élelmezési 
költségek kompenzálására szeretnénk fordítani.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Magyar Festők Társasága Támogatási szerződés 300,000 Ft 2020 év szakmai és működési költségei
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 
(POFOSZ) 

Támogatási szerződés 100,000 Ft

Irodalmi-történelmi pályázat 1956 témájában 25 éves 
korhatárig. Színes ismeretterjesztő kiadványunk előállítása 

és terjesztése évi 4-5 alkalommal. Diákvetélkedő 
szervezése. Könyvtárfejlesztés. Emlékhelyek felkeresése, 

koszorúzás

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Magyar Vöröskereszt Budapest 
Fővárosi Szervezet, V. kerületi 

Szervezete
Támogatási szerződés 217,280 Ft

A belvárosi családosok számára Családi Nap szervezése. 
Minimax Gyerekhajó 2020. nov. 15. programján való 

részvétel: A Batthiány téri MAHART kikötőből városnéző 
hajó gyermekenek, tartalmas programokkal (gyerek 

koncert, arcfestés, kreatív játékok)

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Magyarországi Bem József Lengyel 
Kulturális Egyesület 

Támogatási szerződés 500,000 Ft

Rendezvények  (lengyel állami ünnep, farsang, húsvét, 
karácsonyi ünnepség), konferenciák és foglalkozások 
szervezése (Baba-mama klub, Lengyel óvoda, lengyel 

nyelvtanítás felnőtteknek, gyógytorna időseknek, Szenior 
klub)., valamint ehhez kapcsolódóan a működési költségek 
(világítás, fűtés, karbantartás, iroda működése, telefon, fax, 

nyomtató)

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Motiváció Alapítvány Támogatási szerződés 200,000 Ft

Támogató szolgálatunk működési költségeinek 
finanszírozására szeretnénk a támogatást felhasználni. A 

szolgáltatásban dolgozó munkatársaink a koronavírus 
járvány idején is végzik tevékenységüket, mivel az 

igénybevevő fogyatékos személyek mindennapi 
szükségleteinek ellátása ilyenkor sem mellőzhető. 
Kollégáink részére egészségügyi védő felszerelés 

beszerzését szeretnénk ebből az összegből finanszírozni.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Musica Ludens Kamarakórus 
Egyesület

Támogatási szerződés 500,000 Ft

Musica Ludens Kamarakórus 2020-2021  évi kulturális - 
szociális programjának belváros zenei életét gazdagító 
koncertjeinek támogatása, ezen belül kiemelten az V. 
kerületben megvalósuló nagy volumenű Négy nagy 

belépőjegy nélküli koncert zenekari kísérettel és 
szólistákkal a részletes ktgvetésben szereplő helyszíneken. 

Összesen 2.490e forintos összes költségvetéséből a 
zenekari és szólista résztvevőinek tiszteletdíjaihoz való 

hozzájárulás

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Nem Adom Fel Alapítvány Támogatási szerződés 500,000 Ft

A Piacok Napja egy különleges rendezvény, amely 
egyszerre képviseli a közösségi gondolkodás, a 

fenntarthatóság és a befogadó társadalom üzenetét. A 
program célja a városlakók fogyasztói attitűdváltásának 

elindítása és a személyes interakciókat ösztönző közösségi 
terek népszerűsítése. A piacok Napja olyan összefogáson 
alapuló kezdeményezés, amely azokat a manapság egyre 

divatosabb bolhapiacokat, design vásárokat, 
garázsvásárokat, kézműves piacokat hivatott 

népszerűsíteni, amelyek társadalmi és környezeti 
fenntarthatóságot szolgálják. Ebbe szeretnénk bevonni a 

sérült és hátrányos helyzetű embereket, illetve az ő 
termékeiket értékesítő civil szervezeteket. A rendezvény 

egyben jótékonysági esemény is. Várjuk fogyatékossággal 
élő emberek által készített kézműves termékeket kínáló 
árusokat, civil szervezeteket. Az összeget rendezvény 

szervezési, dekorációs, hirdetési költségeire fordítanánk.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Országos Ruházati Ipartestület Támogatási szerződés 650,000 Ft
Ruházati szakmában dolgozó mikro- és kisvállalkozások 

működésének elősegítése
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Összefogással  a Belvárosért Polgári 
Egyesület

Támogatási szerződés 4,500,000 Ft
Kulturális programok, előadások, lakossági fórumok, 

gyermek sakk oktatás és versenyek
1/2020.(I.27.) 1059 

címen



Reform Régió Egészségnevelő, 
Oktatási, Kulturális és Sporttánc 

Közhasznú Egyesület
Támogatási szerződés 120,000 Ft

A kapott összeget a rendszeres heti 4 órás mozgásterápiás 
foglalkozások terembérleti díjához szeretnénk felhasználni. 

Célközönség: az idősek és túlsúlyosok, egészségükben 
sérült emberek

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

ROCKY MONDAY Egyesület Támogatási szerződés 100,000 Ft

Az Egyesület központjában tartandó rendezvények: 
Rockabilly Suli, Ússzunk a Retróban, Emlékestek a 

Maestro Rádióval, Nézzük együtt a Klubban, Jótékonysági 
Gyermeknap és a Tapintható valóság c. kiállítás  

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola

Támogatási szerződés 130,000 Ft

Közösségépítési, családvédelmi, környezetvédelmi, 
ismeretterjesztő programok a Sapientián. (Sapientia 

Szabadegyetem, Könyvtári esték, Beszélgetős előadások, 
Naphimnusz, Környezetvédelmi Műhely, Sapientia Nap, 

kiállítások.)

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Sikeres Belvárosért Egyesület Támogatási szerződés 2,600,000 Ft

Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, 
kirándulások szervezése,lebonyolítása, technikai 
berendezések vásárlása, előadások szervezése, 

lebonyolítása,szociális akciók szerv., ifjúsági klubok, 
képzések oktatás szerv. lebony.  Működési kiadások 

fedezése, időszaki kiadványok kiad., terjeszt., karbantartási 
kiad., irodaszerek, bútorok vásárlása.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Sirály Életmód Sport Egyesület Támogatási szerződés 500,000 Ft

2 diák sakkverseny és az Ozsváth Nemzetközi verseny 
szervezése a Hild és Váci 43 iskolák sakk szakköreinek 

támogatása, tehetségkutatás és gondozás tananyagok 
beszerzése, másolása, átadása a SIRÁLY SE sakk 

szakosztály működési költségeinek részleges támogatása

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Stabilitás Sport Promotion 
Sportegyesület               

Támogatási szerződés 500,000 Ft
A kerület lakosságának sport, önvédelmi és prevenciós 
életmód programok rendezése, edzések, edzőtáborok és 

ehhez szükséges sporteszközök biztosítása (bűnmegelőzés)

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Szent István és Szent Hierotheosz 
Görögkeleti Egyházközség

Támogatási szerződés 200,000 Ft

A Váci utca 55 alatti helyiségeink szobái kápolnaként, 
közösségi térként és egy kis irodaként is funkcionálnak. 

Állagmegóvási. felújítási munkálatok finanszírozása, és a 
szentélybe kisebb liturgikus célokat szolgáló bútorokat 

terveznénk beszerezni.

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Teljes Katolikus Liturgiáért 
Alapítvány

Támogatási szerződés 100,000 Ft
Oktatás, liturgikus továbbképzés, szentírásmagyarázat, 

közösségi - és egyéni lelkigondozás céljára szolgáló 
közzösségi helyiség falfestése

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

TereFere Kulturális Egyesület Támogatási szerződés 2,315,000 Ft

Ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók megtartása 
heti rendszerességgel, fellépési lehetőség biztosítása 

amatőrök részére. Kirándulások, tematikus séták, 
színházlátogatások szervezése a tagok részére. Zenés 

irodalmi estek szervezése neves évfordulók alkalmával

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Tevékeny Szeretet Alapítvány Támogatási szerződés 300,000 Ft

Belvárosi Plébánia karitász, szeretetszolgálat feladatainak 
támogatása, havonta programok szervezése időseknek, 

egyedülállóknak (20-40 fő/alkalom) a vírusjárvány-
vészhelyzet lejárta után, beteglátogatás, időseknek 

segítségnyújtás, plébániai karitász zarándoklat, a program 
költségeinek részbeni térítése

1/2020.(I.27.) 1059 
címen

Unikat Összművészeti Stúdió Bt.     Támogatási szerződés 100,000 Ft
Koncertek, kiállítások, tárlatvezetések és workshoppok a 

Belvárosban az Eventuell Galéria rendezésében.
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Vigyél Haza Alapítvány Támogatási szerződés 150,000 Ft Felelős városi állattartás népszerűsítése
1/2020.(I.27.) 1059 

címen

Partner megnevezése Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Határidők

B-L Városüzemeltető Kft Megbízási szerződés 7.874.016 Ft+Áfa
Bp. V. kerületben található lakás és nem lakás célú 
ingatlanokban vízmérők és elektromos mérőhelyek 

kialakítása
12/31/2020

Penta Ált. Építőipari Kft. Kivitelezési szerződés 6.492.000 Ft+Áfa
József nádor tér és Vörösmarty tér gördeszkázás elleni 

védelmének kiépítése

Számla 
kézhezvételétől 
számított 30 nap

Fauna-Duó Kft. Kivitelezési szerződés 9.091.985 FT+Áfa Szerb utca 9. fszt. 4. sz. alatti lakás felújítása
Számla 

kézhezvételétől 
számított 30 nap

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések



IUSTUM Consulting Kft. Megbízási szerződés 1.249.000 Ft+Áfa/hó
Az Önkormányzat adatvédelmi tisztviselőjének szakértői 

támogatásával összefüggő feladatok ellátása

Számla 
kézhezvételétől 
számított 30 nap

 
Építési műszaki ellenőri feladatok 

ellátására voantkozó megbízási 
szerződés 3. számú módosítása

 2.000.000 Ft+Áfa/hó Belvárosi Sportközpont kialakítása

B-L Vagyonkezelő Zrt.
Beruházás-bonyolítói feladatok 
ellátására voantkozó megbízási 
szerződés 3. számú módosítása

 3.000.000 Ft+Áfa/hó Belvárosi Sportközpont kialakítása

B-L Vagyonkezelő Zrt.
Megbízási szerződés-Tervezéssel 
összefüggő műszaki bonyolítási 

feladatok ellátására
 7.6000.000 Ft+Áfa Vámház krt. 8.- közösségi kulturális tér kialakítása

Számla kiállításától 
számított 30 nap

Fauna-Duó Kft. Megállapodás 20.738.892 Ft+Áfa
"Belváros Sportközpont kialakítása" elnevezésű beruházás 

megvalósítása kapcsán jelentkező pótmunkák utólagos 
megrendelése

10/8/2020

Fauna-Duó Kft. Megállapodás 9.387.000 Ft+Áfa
"Belváros Sportközpont kialakítása" elnevezésű beruházás 

megvalósítása kapcsán jelentkező műszaki 
szükségességből elvégzendő pótmunkák tárgyában

10/8/2020

Penta Ált. Építőipari Kft. Kivitelezési szerződés 9.760.789 Ft+Áfa
Új gyalogos átkelőhely létesítése a Markó utcán keresztül a 

Balassi Bálint utcai csomópontban

Számla 
kézhezvételétől 
számított 30 nap

APBT:HU Kft. Vállalkozási szerződés 5.988.800 Ft+Áfa
A Hivatal stúdiójának felújítása és a Díszterem 

kamerarendszerének installálása

A számla és aláírt 
telj.igazolás 

ellenében 30 napon 
belül

Penta Ált. Építőipari Kft.
Keretmegállapodás 5. számú 

módosítása
A Keretmegállapodás árazott tétellistájának módosítása

Fauna-Duó Kft.
Egyedi kivitelezési szerződés 

módosítása
Belvárosi Sportközpont kialakítása - 80 nap késedelem 10/8/2020

Partner megnevezése Szerződés típusa Ingatlan értéke Ingatlan címe Típusa

Hadik Nádor Vendéglátó Kft. Adásvételi szerződés 205,177,700 Ft
1051 Bp, Dorottya u. 9. földszint, félemelet (24482/0/A/4, 

24482/0/A/5, 24482/0/A/6)
Nem lakás

Ditra Plusz Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Adásvételi szerződés 105,491,120 Ft
1052 Budapest, Károly körút 10. félemelet "felülvizsgálat 

alatt"
Nem lakás

Lakás és nem lakás helyiségek értékesítése 


