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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Az alábbi szervezetek kérelemmel fordultak Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat), melyben programjaik megvalósításához kérnek
támogatást. Mivel a szervezetek által megvalósítandó programok tárgyukat tekintve az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartoznak, így javasolom, hogy az
előterjesztés és a mellékelt kérelmek alapján hozza meg döntését a Tisztelt Bizottság.
I.
Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület
Az Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) képviselője ÉrsekCsanádi Gyöngyi jelen előterjesztés 1 sz. mellékletét képező levélben az Önkormányzat támogatását
kérte.
Az Egyesület képviselője kérelmében tájékoztatást ad az Egyesület által működtetett utazó bábszínház
(a továbbiakban: színház) 20 éves munkájáról, beszámolva a kerületi székhellyel rendelkező színház
által végzett kulturális misszióról. Rendszeresen adnak műsort kerületi bölcsődékben, óvodákban,
művelődési házakban, szabadtéri rendezvényeken.
A kérelmező előadja, hogy az Egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmára egész napos
gyermekprogrammal, továbbá „Lélektükör” címmel kerekasztal beszélgetéssel készül, mely a mesék
gyermekekre gyakorolt hatása mellett azt is tanulmányozza, hogy a meséknek milyen érzelmi
intelligencia fejlesztő hatásuk van.
Az Egyesület a fenti programot 2017. november 11. napján kívánja megvalósítani a Ferencvárosi
Művelődési Központban, melyhez kéri az Önkormányzat 100.000,- Ft összegű támogatását.
II.
Siketek Sport Klubja
A Siketek Sport Klubja képviselője Fenyves Tamás elnök jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező
levélben az Önkormányzat támogatását kérte.
Az egyesület női futsal csapata nyerte a 2017. évi Hallássérültek Országos Bajnokságát és ezzel jogot
szerzett a Siketek Bajnokok Ligájában való indulásra, melynek színhelye Spanyolországban, Alcalá de
Henares lesz 2018. január 29. és február 3. közötti időszakban. A Siketek Sport Klubja finanszírozza a
nevezés, utazás és felszerelés költségeit, de a 20 fős csapat 6 napos szállás/étkezés költségének
fedezete nem áll rendelkezésre, amely várhatóan 800.000,- Ft nagyságrendű összeg.
A támogatás hiányában nem tudnak részt venni az eseményen, ezért kérik az Önkormányzat
támogatását.
III.
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület
A Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Rokus Egyesület) képviselője
Csonka Gyula elnök jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező levélben az Önkormányzat
támogatását kérte a Rokus Egyesület fodrász tanműhelyének működési költségeihez.

A Rokus egyesület 2011 óta működtet fodrász tanműhelyt, mely korábban a Viola u. 37/a. szám alatt
működött. A helyiséget vissza kellett adni a ház rehabilitációja miatt, így 2017. szeptember hónapban
költöztek új helyükre, a Haller u. 50. szám alá, ahol jelenleg folyik fodrász gyakorlati képzés.
A Rokus Egyesület elnöke levelében előadja, hogy a tanműhelyt a működési költségekre elkülönített
összegből újította fel, így a zökkenőmentes működéshez 550.000,- Ft támogatást igényelnek tekintettel
arra, hogy a tanműhely fenntartási költségei jelentősen megterhelik a Rokus Egyesület költségvetését,
kifizetésük gondot jelent számukra.
IV.
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Az Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 60/2017. (IV.19.) számú határozatával
támogatta a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (a továbbiakban: Mozgássérültek Egyesülete)
kérelmét hajókirándulással egybekötött jubileumi rendezvényük megvalósítása céljából 100.000,- Ft
összeggel.
A Mozgássérültek Egyesülete az Önkormányzattól előzőekben kapott egyéb támogatás
elszámolásának lezárultáig a fenti határozat alapján kötendő támogatási szerződés megkötésére nem
kerülhetett sor, ezt követően pedig Földesi Erzsébet, az Egyesület elnöke 2017. október 1. napján kelt,
jelen előterjesztés 4. sz. mellékletében csatolt levelében jelezte, hogy 2017. augusztusban
megszervezték más, rendelkezésükre álló forrásokból a hajókirándulást, így kérelmezi, hogy a
korábban megítélt 100.000,- Ft támogatási összeget a Mozgássérültek Egyesületének karácsonyi
ünnepségének költségeire fordíthassák. Fentiekre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy
a Mozgássérültek Egyesülete kérelme nem jár szerződésmódosítással.
V.
Új Út Szociális Egyesület
Az Új Út Szociális Egyesület (a továbbiakban: Szociális Egyesület) képviselője Éliás Éva elnök
asszony jelen előterjesztés 5. sz. mellékletét képező levélben az Önkormányzat támogatását kérte a
Szociális Egyesület által hajléktalanok számára szervezett karácsonyi rendezvény megvalósítása
céljából.
A hajléktalan gondozottak részére meleg étellel, süteménnyel és ajándékcsomaggal kedveskedne a
Szociális Egyesület. A Szociális Egyesület elnöke levelében előadja, hogy a karácsonyi rendezvény
megszervezéséhez 70.000,- Ft támogatást igényelnek.
Fentieket mérlegelve javasolom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az Aranyszamár Színház
Közművelődési Egyesület részére 100.000,- Ft, a Siketek Sport Klubja részére 400.000,- Ft, a
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére 400.000- Ft, az Új Út Szociális
Egyesület részére 70.000,- Ft összegben biztosítson támogatást, valamint hagyja jóvá a
Mozgássérültek Budapesti Egyesületnek kérelmét.
A fenti támogatásokhoz a költségvetési fedezet a hatályos költségvetési rendelet 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” során rendelkezésre áll.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak
megtárgyalására!
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:

Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület kérelme
Siketek Sport Klubja kérelme

3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:

Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület kérelme
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete kérelme
Új Út Szociális Egyesület kérelme

Budapest, 2017. november 6.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

„A”
Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága úgy dönt, hogy
1./

az Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület részére a „Lélektükör” című program,
kerekasztal beszélgetés költségeinek támogatása céljára 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2017.
évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának
terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak
abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási
határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:

2./

a Siketek Sport Klubja részére a 2018. évi Siketek Bajnokok Ligájában való részvétel szállás
és étkezés költségeinek támogatása céljára 400.000, - Ft támogatást nyújt a 2017. évi
költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére
azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az
esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási
határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:

3./

2017. november 15.
Kállay Gáborné alpolgármester

az Új Út Szociális Egyesület részére az általa hajléktalan emberek számára rendezendő
karácsonyi ünnepség költségeinek támogatása céljára 70.000, - Ft támogatást nyújt a 2017. évi
költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére
azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az
esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási
határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:

5./

2017. november 15.
Kállay Gáborné alpolgármester

a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére az általa működtetett fodrász
tanműhely működési költségeinek támogatása céljára 400.000, - Ft támogatást nyújt a 2017.
évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának
terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak
abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási
határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:

4./

2017. november 15.
Kállay Gáborné alpolgármester

2017. november 15.
Kállay Gáborné alpolgármester

az alábbiak szerint módosítja az ESZSB 60/2017. (IV.19.) számú határozat 1. pontját:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.)
önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési
sorának terhére 100.000,- Ft támogatást biztosít a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

részére az egyesület karácsonyi ünnepsége megrendezésének költségeire azzal a feltétellel,
hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet
sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott
korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási határideje jelen határozat
meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:
6./

2017. november 15.
Kállay Gáborné alpolgármester

Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-5. pontokban meghatározott támogatások
kifizetéséhez szükséges támogatási szerződések megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester
„B”
Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja az Sz- .../2017. előterjesztés mellékletében foglalt
kérelmeket.
Határidő:
Felelős:

2017. november 15.
Kállay Gáborné alpolgármester

