
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám: 13/2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. január 30-i ülésére 

 

 
Tárgy:  A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény támogatási kérelme 
 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
  
Készítette:     Jogi és Pályázati Iroda, Jogi Csoport 
     
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, 2020. január 28. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna 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! 

 

A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény (a továbbiakban Intézmény) intézményvezetője, Kovács József 

István 2019. november 12-én kelt levelében (1. sz. melléklet) kérelemmel fordult Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata polgármesteréhez az Intézmény udvarának 

fásítása költségeihez való hozzájárulás céljából. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 47.§ (3) j) pontja 

alapján (”a polgármester az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás 

kivételével, dönt az egyedi kérelmen alapuló, az államháztartáson belülre, vagy a 

polgármesteri feladatok ellátására elkülönített keret terhére történő támogatási szerződések 

megkötéséről”) az önkormányzat nevében 2019. november 28. napján támogatandónak 

ítéltem a tárgy szerinti kérelmet. 

 

Az Intézmény ezt követően jelezte azonban, hogy fenntartójuk, a Belső-Pesti Tankerületi 

Központ igazgatójával, dr. Tolnai Marianna igazgató asszonnyal egyeztetve a Tankerület 

egyetértésével a támogatást az Intézmény Tündöklő Fénysugár Alapítványa számlájára 

szeretnék folyósíttatni. Így ennek következtében – tekintettel arra, hogy a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. 

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

forrás átvétele és átadása – polgármesteri döntés alapján nem kerülhetett megkötésre a 

támogatási szerződés. 

 

Fentiek értelmében az Intézmény udvarának fásítása költségeihez hozzájáruló pénzügyi 

támogatás nyújtásáról a képviselő-testület határozata szükséges. 

Az Intézmény vezetője 2019. december 6. napján küldött elektronikus levelében módosította 

kérelmüket (2. sz. melléklet) a támogatásra vonatkozólag, melyben azt kéri, hogy a 

képviselő-testület a fent nevezett alapítvány számlájára utalja az összeget céltámogatásként 

("Fásítás") megjelölve. 

 

A kért támogatás összege 385.445,- Ft (303.500,- Ft + ÁFA), amely az Alsótekeresi 

Faiskola árajánlata alapján az alábbiak szerint tevődik össze. 

 4 db oszlopos gyertyán 25.000,- Ft/db 

 4 db díszkörte 29.500,- Ft/db 

 1 db japán díszcseresznye 25.000,- Ft/db 

 1 db vérszilva 21.500,- Ft/db 

 1 db törökmogyoró 39.000,- Ft/db 

 



A feltüntetett árak nettó nagykereskedelmi egységárak, melyek a forgalmi adót még nem 

tartalmazzák. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására, valamint arra, hogy döntsön a határozati javaslatban foglaltakról.  

 

 

Budapest, 2020. január 20. 

 

Baranyi Krisztina  

                  polgármester 

 

Mellékletek: 

 - az Intézmény kérelme (1. sz.) 

 - módosított kérelmet tartalmazó levél (2. sz.) 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy  

 

1. a 2020. évi költségvetésben a Tündöklő Fénysugár Alapítvány részére 385.445,- Ft 

támogatást kíván biztosítani a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény udvarának fásítása költségeihez. 

 

Határidő: 2020. január 30.  

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés hatályba lépését követően 

gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 

 

Határidő: 2020. évi költségvetés hatályba lépése 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


