Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 204/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 07.-i ülésére
Tárgy:

Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Készítette:

Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport
Hajdu Erika egészségügyi referens, Humánszolgáltatási Iroda
Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság – 2017.szeptember 06.
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Kovács Henriett s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 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 nyarán az alábbi alapítványok fordultak támogatási kérelemmel Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felé:
I.
A Bakáts Alapítvány kuratóriumi elnöke Bodó László a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola (a
továbbiakban: Iskola) kamarakórusának utaztatása támogatásával kapcsolatban kereste meg levelével (1.
sz. melléklet) az Önkormányzatot.
Az Iskola 2012. év novembere óta áll kapcsolatban a Szatmárnémeti Református Gimnáziummal.
Először az Iskola kamarakórusa Szatmárnémetibe látogatott, aminek hatására alakították ki a „Zenehíd
határok nélkül” projektet, melynek célja: Legyen a zene híd, mely összeköt. 2013 áprilisában a
Szatmárnémeti Református Gimnázium 50 fős küldöttsége járt Budapesten, majd 2014-ben az
Önkormányzat támogatásával az Iskola tanulói viszonozták a látogatást. 2015-ben Czifra János karnagy
felkérésére, szintén az Önkormányzat támogatásával a salzburgi dómban énekelhettek. 2016 tavaszán
vették fel a kapcsolatot az Ökumenisches Gymnasium Bremen kórusával, és az Önkormányzat
támogatásával adventkor Brémában és Hannoverben énekelhetett a kórus.
A Mindenki című alkotás sikere hatására meghívást kaptak az 1956-os forradalom svájci
rendezvényeire, melynek keretében Genfben, Zürichben és Baselben emelhetik az ünnepség fényét. A
tanulók utazási költségeinek fedezésére 1.300.000,- Ft támogatást kérnek.
II.
Az Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 115/2017.(VII.17.) számú határozatával
támogatta a Belső-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) kérelmét a Molnár Ferenc
Általános Iskola ugrókötél csapatának a portugáliai EB döntőn történő részvételéhez 800.000,- Ft
összeggel.
Török Alfréd, az iskola igazgatója, valamint az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért (a
továbbiakban: Molnár Alapítvány) kuratóriumának elnöke kérelemmel fordult a Tankerület felé, hogy a
megítélt támogatási összeg közvetlenül a Molnár Alapítvány részére kerüljön átutalásra. A kérelmet Dr.
Tolnai Marianna tankerületi igazgató asszony 2017. július 28. napján támogatását tolmácsolva
továbbította az Önkormányzat részére (2. sz. melléklet). A kérelmet áttekintve megállapítható, hogy
jelen előterjesztés első bekezdésében részletezett jogszabályt figyelembe véve a Molnár Alapítvány
támogatására a szakbizottságnak nincs hatásköre, így a támogatás visszavonását az SZ-328/2017. sz
előterjesztés szerint tárgyalja. Jelen napirend keretein belül nyílik lehetőség a Molnár Alapítvány
utólagos támogatására.
A Molnár Alapítvány kuratóriumi elnöke Török Alfréd az Önkormányzat segítségét kéri a 2012-ben
alakult ugrókötél csapat – Molnár Szöcskék – támogatására. A csapat eredményei alapján a legjobb
Budapesten, 2014. év óta a Budapesti Diákolimpián minden kategóriában a legjobb eredményeket érték
el.

A Portugáliában 2017. július 25- 31-e között megrendezett Ifjúsági Európa Bajnokságon az iskola
tanulói a páros versenyen 5., csapatban a 6. helyezést érték el. Az eseményen történő részvétel költségei
megterhelőek mind a csapat, mind a családok számára. A Molnár Alapítványnak a részvételhez
szükséges költségeket már hónapokkal ezelőtt rendeznie kellett.
A tanulók részvételi, utazási költségeinek utólagos támogatására 800.000,- Ft támogatást kérnek.
III.
2017. június 22. napján a Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses
támogatója támogatási kérelemmel (3. számú melléklet) fordult az Önkormányzat felé.
Az Alapítvány elsődleges célja a sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök és a műszerezettség
javítása.
Az Alapítvány elnöke Rédei Lászlóné, Önkormányzatunk anyagi támogatását kéri az alábbi eszközök
beszerzéséhez.
-

motoros szívó (3 db.), kb. 200.000 Ft/db.
infúziós pumpa (2 db.), kb. 600.000 Ft/db.
intraosszeális eszköz (2 db.), kb. 300.000 Ft/db.
sürgősségi, kézi ultrahang készülék (1 db.), kb. 3.000.000 Ft/db.

Az Alapítvány az elmúlt években is kapott 50.000-100.000 Ft összegű támogatást Önkormányzatunktól,
mellyel minden esetben maradéktalanul elszámolt.
IV.
2017. július 5. napján a Hópihe Gyermek Alapítvány (a továbbiakban Hópihe Alapítvány) támogatási
kérelemmel (4. számú melléklet) fordult az Önkormányzat felé.
Az Alapítvány Önkormányzatunk anyagi támogatását kéri az alábbi eszközök beszerzéséhez.
-

sürgősségi hordágy,
hidraulikus betegszállító hordágy,
műtőbe szolgáló kerekesszék,
hűtő-fűtő klímaberendezés a Péterfy Sándor Kórház Baleseti Központ (Fiumei út) Ambulanciája
részére.

Az Alapítvány elsődleges célja a sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök és a műszerezettség
javítása. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány nemes célhoz kéri Önkormányzatunk támogatását, ezért
javaslom az Alapítvány részére 50.000,- Ft összegű egyszeri támogatás nyújtását.
A kérelmek alapján megállapítottam, hogy mindegyik cél támogatandó Önkormányzatunk által, ezért az
Önkormányzat 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 1.300.000,- Ft, az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért részére
800.000,- Ft összegű, a Medicopter Alapítvány részére 100.000. Ft összegű, a Hópihe Gyermek
Alapítvány részére 50.000 Ft összegű támogatást javasolok megítélni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslatok
elfogadására.
Budapest, 2017. augusztus 31.
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 …………….,- Ft
összegben támogatja a Bakáts Alapítványt a Budapest IX. Kerületi Bakáts Téri Ének-Zenei
Általános Iskola diákjainak Svájcba történő utaztatásának költségeit.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 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 az
Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért részére ………….- Ft utólagos támogatást
nyújt az iskola ugrókötél csapatának a portugáliai EB öntőn történt szerepléséhez.
Határidő: 2017. szeptember 7.
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 …….- Ft
összegben támogatja a Medicopter Alapítványt a sürgősségi betegellátásban alkalmazott
eszközök költségeinek megtérítése céljából.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
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 …….- Ft
összegben támogatja a Hópihe Gyermek Alapítványt a sürgősségi betegellátásban alkalmazott
eszközök költségeinek megtérítése céljából.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 7.
Zombory Miklós alpolgármester

5.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a 1.) - 4.) pontban szereplő támogatások
kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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