
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám:  74/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 2-i ülésére 

 
Tárgy:   Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 

támogatására 
 

Előterjesztő:   Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  Hajdu Erika egészségügyi referens, Humánszolgáltatási Iroda 

 
      

Előzetesen tárgyalja:  
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági  és Civil Bizottság, 2020. március 11. 
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 

értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás 

átvétele és átadása. 

 

A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (a továbbiakban Alapítvány) 

támogatási kérelemmel kereste meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatát (a továbbiakban: Ferencváros Önkormányzata), mely jelen előterjesztés 

melléklete. 

 

A kérelemben foglaltak szerint az Alapítvány Ferencváros Önkormányzatának anyagi 

támogatását kéri a koraszülöttek és beteg újszülöttek speciális mentésében, őrzött 

szállításában és a neonatológiai sürgősségi ellátásban végzett munkájukhoz. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapítványt a 2015. évben 500.000,- Ft-

al, a 2017. évben 300.000,- Ft-al, a 2018. évben 500.000,- Ft-al, a 2019. évben 400.000,- Ft-al 

támogatta Ferencváros Önkormányzata a mellékelthez hasonló egyedi kérelem alapján. 

 

A fenti támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és 

köznevelési feladatok” költségvetési során. 

 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján 

döntsön a kérelem támogatásáról. 

 

Budapest, 2020. június 24. 

 

 

  Baranyi Krisztina s.k. 

  polgármester 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1.) az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági  és Civil Bizottság 3143. számú „Szociális 

és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel 

magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Peter Cerny Alapítvány a Beteg 

Koraszülöttek Gyógyításáért Sz- …/2020. számú előterjesztés mellékletében szereplő 

kérelmét támogatja és részére …,- Ft összegű támogatást nyújt az előterjesztésben 

szereplő koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésében és őrzött szállításában végzett 

munkájuk támogatására. 

 

Határidő: 2020. július 2. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.)  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 60 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


