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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 2017. év májusában az alábbi alapítványok fordultak támogatási kérelemmel a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) felé:
1.
A Bakáts Alapítvány kuratóriumi elnöke Bodó László a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola
francia cserediákjainak balatonlellei táboroztatásának támogatásával kapcsolatban kereste meg
Önkormányzatunkat. A francia chatilloni gyermekházzal az iskola kapcsolata 17 évre nyúlik vissza.
2015. évben hasonló látogatást tettek a francia tanulók a balatonlellei táborban, ahol lehetőségük
volt a Bakáts Téri Ének- Zenei Általános Iskola tanulóival a személyes találkozásra. A csoport 10
fővel érkezik, utazásukra, szállásukra, étkezésükre, a mosatási költségekre, idegenforgalmi adójuk
megtérítéséhez kérik a 300.000,- Ft összegű támogatást.
2.
a.) A Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: Iskola) működését
segítő Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítványának elnöke, Kokas Ferenc levelében
arra kérte az Önkormányzatot, hogy 1.900.000,- Ft összegben szíveskedjünk az Iskolát
támogatásban részesíteni cselló és csellóvonó, valamint minőségi csellótok vásárlása céljából. Az
Iskolában folyó színvonalas oktatás teljesítéséhez a szükséges minőségi eszköz beszerzése
elengedhetetlen.
b.) Kokas Ferenc kuratóriumi elnök a továbbiakban arra kérte az Önkormányzatot, hogy járuljon
hozzá a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola kiemelkedően tehetséges 10 tanulójának a 2017.
június 19-24. között megrendezésre kerülő XIX. Vonós és Zongora Mesterkurzuson történő
részvételéhez tanulónként 20.000,- Ft, összesen 200.000,- Ft összegben.
3.
A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány (a
továbbiakban: Alapítvány) az elmúlt évben kapott támogatást megköszönve eredményes és
hatékony működésük érdekében további anyagi támogatás biztosítását kérik Önkormányzatunktól.
Az Alapítvány elsődleges célja az állam, illetőleg az önkormányzatok által fenntartott kórházak
gyermekosztályain az infrastrukturális felszereltség és a műszerezettség javítása. Jelenleg a
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (továbbiakban: Kórház) és az Országos
Mentőszolgálat részére várnak anyagi felajánlást.
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány nemes célhoz kéri Önkormányzatunk támogatását, ezért
javaslom a Kórház részére fecskendős gyógyszeradagoló pumpák beszerzéséhez 100.000,- Ft
összegű egyszeri támogatás nyújtását.
Az Alapítvány 2016. évben 100.000,- Ft támogatást kapott Önkormányzatunktól a Semmelweis
Általános Orvostudományi Kar, SOTE II. számú Gyermekklinika laboratóriumának
modernizálásához.

4.
A XXI. kerület és Környéke Mentőalapítványa képviseletében Szappan Szilárd kuratóriumi
elnök támogatás iránti kérelmet nyújtott be, melyben Önkormányzatunk anyagi támogatását kéri
„Oxylog 2000 plus” lélegeztető gép beszerzéséhez. A lélegeztető gép beszerzési költsége 3.302.000
Ft.
Szappan Szilárd kuratóriumi elnök úr a kérelmében előadja továbbá, hogy a jelenlegi lélegeztető
gépek meghibásodtak, nem használhatóak, pótlásukról az Országos Mentőszolgálat nem tud
gondoskodni, így a hiányuk nagymértékben veszélyezteti a sürgősségi betegellátás színvonalát.
A XXI. kerület és Környéke Mentőalapítványa még nem igényelt és nem is kapott támogatást
Önkormányzatunktól. Kimutatásuk alapján 2016-ban Ferencvárosban közel 3000 alkalommal
fordultak meg mentőautóik, mentési, betegszállítási okokból. Ez megközelítőleg az éves feladataik
20 %-a.
5.
A Horizont Szociális Alapítvány elnöke Berecz Dénes támogatási kérelemmel fordult Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottságához. Elnök úr kérelmében tájékoztatta a Tisztelt Bizottságot, hogy az Alapítvány 2017
nyarán a FESZGYI Átmeneti Otthonában lakó gyermekek részére Agárdon nyári kulturális tábort
kíván szervezni. A táborban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt. Az
Alapítvány csak külső források igénybevételével tudja megvalósítani tervezett táborát, melynek
megvalósításához kér anyagi támogatást. A tábor megrendezésének teljes költsége 470.000,- Ft.
6.
A Garabonciás Alapítvány elnöke Aranyos Ágota támogatási kérelemmel fordult Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához. Elnök Asszony kérelmében bemutatta az
immáron 29 éve Ferencvárosban működő szervezet tevékenységét, illetve a 2017/2018-as
programjaik egy részét. A szervezet 2018 februárjában ünnepli fennállásának 30 éves jubileumát. A
tervezett rendezvényen a kerületi iskolák tánccsoportjai lehetőséget kapnának bemutatkozni, a
bemutatók mellett régizene koncertet, hangszer-bemutatót és műhelyfoglalkozásokat szerveznének
a résztvevő gyermekek és pedagógusok számára reneszánsz és barokk táncokból. Az együttes
további céljai között szerepel több hagyományőrző program, táncház megvalósítása és kerületi
rendezvényeken való megjelenésük is. A bemutatott programok megvalósításához az Alapítvány
1.000.000,- Ft összegű támogatást igényel.
A kérelmek alapján megállapítottam, hogy mindegyik cél támogatandó Önkormányzatunk által,
ezért a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletében a 3143.
számú „Szociális és Köznevelési feladatok” sor terhére a Bakáts Alapítvány részére 300.000,- Ft, a
Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és Betegekért Alapítvány részére 100.000,Ft, a XXI. kerület és Környéke Mentőalapítványa részére 300.000,- Ft támogatást, valamint a 3146.
számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” sor terhére a Ferencvárosi Ádám Jenő
Zeneiskola Alapítvány részére 2.100.000,- Ft, a 3922. számú „Civil szervezetek támogatása” sor
terhére a Horizont Szociális Alapítvány részére 400.000,- Ft, a 3972. számú „Kulturális
Tevékenység Támogatása” sor terhére a Garabonciás Alapítvány részére 700.000,- Ft, összegű
támogatást javasolok megítélni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslatok elfogadására.
Budapest, 2017. június 20.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1.) az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a
költségvetési sor terhére 300.000,- Ft összegben támogatja a Bakáts Alapítványt a
Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola francia cserediákjai balatonlellei táborozása
költségeinek (idegenforgalmi adó, szállás, utazási, étkezési, mosatási, program
költségek) megtérítése céljából.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi
feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a
költségvetési sor terhére a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány részére:
2/1.) 1.900.000,- Ft összegű támogatást nyújt cselló és csellóvonó és minőségi
csellótok beszerzésére, valamint
2/2.) 200.000,- Ft összegű támogatást nyújt a XIX. Vonós és Zongora
Mesterkurzuson a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola 10 tanulójának részvételi
költségeire.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3.) az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a
költségvetési sor terhére 100.000,- Ft összegben támogatja a Reménysugár a Beteg
Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítványt a Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet részére történő fecskendős gyógyszeradagoló pumpák
beszerzése céljából azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás
megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Reménysugár a Beteg
Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt,
melynek elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
4.) az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a
költségvetési sor terhére 300.000,- Ft összegben támogatja a XXI. Kerület és
Környéke Mentőalapítványát „Oxylog 2000 plus” lélegeztető gép beszerzése céljából.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester

5.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3922. számú „Civil szervezetek támogatása”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja és a
költségvetési sor terhére a Horizont Szociális Alapítványt a FESZGYI Átmeneti
Otthona 2017. évi nyári kulturális tábora költségeinek biztosítása céljából 400.000,- Ft
összeggel támogatja 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: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
6.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3972. számú „Kulturális Tevékenység Támogatása”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja és a
költségvetési sor terhére a Garabonciás Alapítványt a 2017/2018. évi programjainak
megvalósítása céljából 700.000,- Ft összeggel támogatja 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: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
7.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a 1.) - 6.) pontban szereplő
támogatások kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

