Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 180/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. szeptember 5-i ülésére
Tárgy:

Alapítványi támogatási kérelmek

Előterjesztő:

Kállay Gáborné alpolgármester

Készítette:

Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda
dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda
Hajdú Erika, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2019.
szeptember 4.
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2019. szeptember 4.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Szathmáryné 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 42. § 4. pontja
értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás
átvétele és átadása.
Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány, továbbá az Ifj. Gróf Andrássy Gyula
Alapítvány, valamint a Bakáts Alapítvány az alábbi támogatási ügyekkel keresték meg
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban: Ferencváros
Önkormányzata).
I.
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány
Dr. Répássy Dénes, az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) elnöke a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 2019. augusztus 21.
napján kelt levelében kérelemmel fordul Ferencváros Önkormányzata felé.
A leírtak szerint az Ars Nova Sacra Énekegyüttes az Idősek világnapja, továbbá a Zene
világnapja alkalmából a, capella koncertet kíván tartani a Haller téri templomban 2019.
szeptember 29. napján. A tervezett koncert célközönsége Ferencváros lakossága. Az
Énekegyüttes az elmúlt években több nagysikerű koncertet adott Ferencvárosban, mellyel
gazdagította a kerület kulturális életét.
Az Alapítvány elnöke kérelmében ismerteti az Énekegyüttes által elért szakmai sikereit,
bemutatva munkáját.
A kérelemben foglaltak megvalósításához kéri Ferencváros Önkormányzatának 1.000.000,- Ft
összegű támogatását.
II.
Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Szeiler Erika 2019. július
15. napján kelt, jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező levelében kérte Ferencváros
Önkormányzatának támogatását.
A kérelemben leírtak szerint az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány elő kívánja készíteni ”A
két gróf Andrássy Gyula” című tudományos albumot. Az album előkészítése magába foglalja
archív anyagok beszerzését, fordításának költségét is.
A kérelemben leírtak szerint kérik a tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a
tervezett tudományos album előkészítésének költségeihez.

III.
Bakáts Alapítvány
Bodó László a Bakáts Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumának tagja és
Aranyásné Holti Orsolya a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola (továbbiakban: Iskola)
igazgatója 2019. augusztus 22. napján kelt, jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező
levelében kérte Ferencváros Önkormányzatának támogatását.
A kérelemben foglaltak szerint az Alapítvány hozzá kíván járulni az Iskola által szervezett
több napos őszi kirándulás költségeihez, mellyel a résztvevő családok iskolakezdési költségeit
kívánják csökkenteni. Az Alapítvány tartalékai a nyár folyamán lecsökkentek, ami miatt nem
tudják érdemben támogatni az iskola őszre tervezett kirándulását.
Az Alapítvány kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a tervezett kirándulás
költségeihez.
IV.
Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
Gyene Istvánné, a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért
Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumának elnöke, a jelen előterjesztés 4. számú
mellékletben csatolt támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzat felé.
A kérelemben foglaltak szerint az Alapítvány Önkormányzatunk anyagi támogatását kéri a
Jahn Ferenc Kórház koraszülött osztálya részére orvosi műszerek, eszközök beszerzéséhez,
valamint a Budapest III. kerületi Csalogány óvoda, általános iskola, készségfejlesztő iskola,
kollégium és gyermekotthon autista gyermekei részére mozgásfejlesztő eszközök, és vízágy
beszerzéséhez.
A fenti támogatásokhoz szükséges fedezet az Ars Nova Sacra Alapítvány és az Ifj. Gróf
Andrássy Gyula Alapítvány esetében rendelkezésre áll az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális,
Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési során, a Bakáts Alapítvány és a
Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány esetében
pedig a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési során.
A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján
döntsön a kérelmek támogatásáról.
Budapest, 2019. szeptember
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány kérelme
Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kérelme
Bakáts Alapítvány kérelme
Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért
Alapítvány

Határozati javaslatok
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1.) az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány Sz- …/2019. számú előterjesztés
mellékletében szereplő kérelmét támogatja, és részére …,- Ft támogatást nyújt az
előterjesztésben szereplő program megvalósítására, az önkormányzat 2019. évi költségvetés
3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” sora terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 5.
Kállay Gáborné alpolgármester

2.) az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Sz- …/2019. számú előterjesztés mellékletében
szereplő kérelmét támogatja, és részére …,- Ft támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő
tudományos album előkészítéséhez, az önkormányzat 2019. évi költségvetés 3146. számú
„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” sora terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 5.
Kállay Gáborné alpolgármester

3.) a Bakáts Alapítvány Sz- …/2019. számú előterjesztés mellékletében szereplő kérelmét
támogatja és részére …,- Ft támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő kirándulás
költségeinek támogatására a 2019. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési
feladatok” sora terhére.
4.)
a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
Sz- …/2019. számú előterjesztés mellékletében szereplő kérelmét támogatja és részére …,- Ft
támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő eszközök és műszerek támogatására a 2019. évi
költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” sora terhére.
5.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges
szerződések megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 60 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

