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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a
gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.
A 2013. év decemberében két alapítvány fordult támogatási kérelemmel a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) felé:
1. A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány levelében azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzat felé, hogy a 2014. február 15. napján tizennyolcadik alkalommal
megrendezésre kerülő „Csángó Bál” megszervezéséhez anyagi támogatást biztosítsunk. A
csángók hagyományos budapesti fesztiválja során gyimesi és moldvai csángó magyar
hagyományőrző, valamint magyarországi hivatásos és amatőr együttesek színpadralépésével a
csángó zene-és tánckultúrájába nyernek betekintést a résztvevők, továbbá kortárs művészetek
eszközeivel, keramikus kiállítás révén bemutatásra kerülnek a csángó kultúra egyes elemei.
Az Önkormányzat szubvenciós tevékenységével – a Kisebbségekért- Pro Minoritate
Alapítvánnyal történő támogatási szerződéskötés útján - hozzájárulhat a moldvai csángó
magyarok kultúrájának megőrzéséhez, ápolásához, s az ezt kifejezésre juttató programokból
álló rendezvénysorozat nívós megszervezéséhez.
2. A Vadaskert Általános Iskola igazgatója, Singer Ágnes levelében arra kérte az
Önkormányzatot, hogy lehetőségeinkhez mérten szíveskedjünk intézményüket támogatásban
részesíteni dologi kiadásaik fedezése céljából. Az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért közhasznú
állami feladatot ellátó non-profit szervezetként működik, mely intézmény azoknak a pszichés
problémával küzdő gyermekeknek az általános iskolai nevelését, oktatását szándékozik
orvosolni, akiket a hátrányos helyzetük, rászorultsági tényezők folytán, megoldatlan krízis
helyzetüknél fogva az állami intézmények nem tudnak fogadni.
A kérelmek alapján megállapítottam, hogy mindkét cél támogatandó Önkormányzatunk által
ezért a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletében a
polgármesteri feladatok ellátására elkülönített keret terhére a Kisebbségekért- Pro Minoritate
Alapítvány részére 100.000, - forint, az iskola fenntartását végző Alapítvány a Vadaskert
Iskoláért részére 500.000,- forint egyszeri pénzügyi támogatási összeg lekötéséről támogatási
szerződések előkészítése útján gondoskodtam oly módon, hogy a szerződések
hatálybalépésének feltétele a T. Képviselő-testület jóváhagyó döntése.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslatok elfogadására.

Budapest, 2014. január 3.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

1. Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 100.000 Ft támogatást nyújt
a XVIII. Csángó Bál megrendezése céljából, és az erre irányuló támogatási szerződést
jóváhagyja.

Határidő: 2014. január 23.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért részére 500.000 Ft támogatást nyújt az
alapítvány által fenntartott Vadaskert Általános Iskola dologi kiadásainak fedezése céljából,
és az erre irányuló támogatási szerződést jóváhagyja.

Határidő: 2014. január 23.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

