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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.
A Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány, az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, az
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány továbbá az
EURIN Alapítvány az alábbi kérelmekkel keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatát (a továbbiakban Önkormányzat).
I.
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
A Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány (a továbbiakban: Kézenfogva Alapítvány)
ügyvezetője, Pordán Ákos jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 2018. szeptember 18.
napján kelt levelében az alábbi támogatási üggyel kereste meg az Önkormányzatot.
Az idén 25 éves Kézenfogva Alapítvány egyik legfontosabb tevékenysége a többségi társadalom
érzékenyítése annak érdekében, hogy a felnövekvő generációk empatikusabban viszonyuljanak a
fogyatékos emberekhez. Örömmel tapasztalják, hogy ezen a területen az Önkormányzattal céljaik
megegyeznek.
A nagysikerű tavaszi – óvodáskorúakat elérő – rendezvényüket követő szakmai egyeztetéseik során
további közös pontot sikerült Oláh Anna esélyegyenlőségi referenssel beazonosítani. Az egyik ilyen
egy Sport- és élménynap, mely általános iskolásokat ismertet meg a fogyatékkal élő emberek által
űzött sportokkal, s amelynek megrendezéséhez 400.000,- Ft támogatást kérnek. A mellékletben csatolt
kérelem alapján megállapítható, hogy a megfogalmazott cél támogatandó Önkormányzatunk által,
ezért a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletében a 3143.
számú „Szociális és Köznevelési feladatok” sor terhére a Kézenfogva Alapítvány részére 400.000,- Ft
összegű támogatást javasolok megítélni.
II.
Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumának elnöke, dr.
Szeiler Erika 2018. szeptember 20. napján kelt, jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező
levelében kérte az Önkormányzat támogatását.
A kérelemben részletezettek szerint az Alapítvány „Magyarország 1918. Az Osztrák-Magyar
Monarchia és a történelmi Magyarország utolsó éve” címmel konferenciát rendez, melynek
megvalósításához kéri a Tisztelt Képviselő-testület támogatását. A konferencia 2018. október 26.
napján kerül megrendezésre Gödöllőn. A konferencia célja emlék állítása a történelmi

Magyarországnak, bemutatva a Trianonhoz vezető utat a legújabb kutatási eredmények
felhasználásával.
A kérelem szerint az Alapítvány a támogatási összeget a konferencia költségeire szeretné felhasználni.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány támogatásához szükséges fedezet rendelkezésre áll, így az
Önkormányzat 2018. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok”
költségvetési sor terhére, egyszeri pénzügyi támogatás nyújtását javaslom.
III.
EURIN Alapítvány
Az EURIN Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) elnöke, Kis Bernadett Zsófia jelen előterjesztés
3. számú mellékletét képező, 2018. október 6. napján kelt levélben az alábbi kérelemmel fordul az
Önkormányzathoz.
Az Alapítvány elnöke tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét arról, hogy az Alapítvány a
„Karácsonyváró rendezvényt” kíván rendezni 2018. december 2. napján a Ferenc téren. A rendezvény
részét képezi a Pancs – Gasztroplacc, termelői vásár, baba-mama börze, kézműves foglalkozások,
Mikulás-járás, adventi koszorúkészítés felnőtteknek, Dottó-vonat, hangulatos karácsonyi koncert. Az
Alapítvány tervezett programjait ingyenesen, fűtött sátrakban kívánja megrendezni.
A kérelem szerint az Alapítvány az 1.250.000,- Ft támogatási összeget az Adventi rendezvényekkel
kapcsolatos kiadások költségeire szeretné felhasználni.
A támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2018. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális
tevékenység támogatása” költségvetési során.
IV.
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány
A Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumának elnöke, Kőváriné
Szabadkai Zsuzsanna jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező, 2018. október 11. napján kelt
levelében az alábbi kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.
Az Alapítvány elnöke levelében tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét arról, hogy az
Önkormányzat a KT 133/2018.(IV.26.) számú határozatában 150.000,- Ft értékben támogatásban
részesítette az Alapítványt, melynek felhasználási ideje 2018. december 1. napjától 2019. április 15.
napjáig terjedő időszak.
Az Alapítvány elnöke beszámol arról, hogy a támogatást az általa benyújtott pályázat egy részére, a
„Mátyás király nyomában – séta a budai várban; Versszínház-magyar költők előadása az iskolában”
című programjaira kapta. A két program megvalósítását nem teszi lehetővé a megnyert összeg, ezért
az Alapítvány elnöke kéri a tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá ahhoz, hogy a pályázati
támogatást a pályázati dokumentációban szereplő „Nefelejcs bábszínházi előadás”, továbbá a „Mátyás
király emlékévhez” kapcsolódó vetélkedő megvalósítására tudja fordítani. Az Alapítvány a támogatási
szerződést nem írta alá.
Az Alapítvány elnöke kéri a Képviselő-testület támogatását a kérelemben előterjesztett programok
megvalósításához.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen módosításnak költségvetési hatása nincs.
V.
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány

Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány (a továbbiakban Énekegyüttes) elnöke, dr. Répássy
Dénes jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező, 2018. szeptember 28. napján kelt levelében
kérelemmel fordul az Önkormányzat felé az alábbiak szerint.
Az Énekegyüttes elnöke levelében leírja, hogy az Önkormányzat a KT 133/2018. (IV.26.) számú
határozatában 200.000,- Ft támogatásban részesítette az Énekegyüttest „Nemzetközi kórusverseny
regisztrációs díj és kottabeszerzés” céljára. Az Énekegyüttes elnöke levelében kifejti, hogy a
nemzetközi kórustalálkozó regisztrációjára vonatkozó számla 2018. januárjában kiállításra került,
mely időpont korábbi, mint a nyertes pályázat felhasználási időszakának kezdete (2018. április 1.
napja), aminek következtében a regisztrációs díj nem számolható el a pályázatban.
A kérelemben leírtak szerint az Énekegyüttes elnöke kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon
hozzá a támogatási összeg felhasználásának módosításhoz a benyújtott pályázati dokumentáció
alapján. A pályázatban nyert összeget az Énekegyüttes ily módon a regisztrációs költség helyett a
kórus fellépő-ruhájának készítésére tudná fordítani (Az Énekegyüttes az általa benyújtott eredeti
pályázati dokumentációban is pályázati célként jelölte meg a fellépő-ruha készítését).
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen módosításnak költségvetési kihatása nincs, de
az szerződés-módosítással jár.
A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön a
kérelmek támogatásáról.
Budapest, 2018. október 18.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
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5.

sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:

Kézenfogva Alapítvány támogatási kérelme
Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kérelme
EURIN Alapítvány kérelme
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány kérelme
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány kérelme

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1.) az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési
jogát eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére 400.000,- Ft összegben támogatja a
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány által megszervezésre kerülő Sport- és
élménynap megvalósítását.
Határidő:
Felelős:

2018.október 25.
Kállay Gáborné alpolgármester

2.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2018. 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 …….,- Ft összegben
támogatja az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány által szervezendő „Magyarország 1918. Az
Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország utolsó éve” témájú konferenciájának
megrendezését.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Kállay Gáborné alpolgármester

3.) az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (EURIN Alapítvány) részére … … Ft
támogatást nyújt „Ferenc téren tartandó karácsonyváró rendezvény” költségeinek támogatása céljából
a 2017. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Kállay Gáborné alpolgármester

4.) hozzájárul a Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány részére a KT 133/2018. (IV.26.) sz. határozattal
nyújtott támogatás „Nefelejcs bábszínházi előadás; Mátyás király emlékévhez kapcsolódó vetélkedő”
céljára történő felhasználásához, egyben a KT 133/2018. (IV.26.) sz. határozat 1. pontjában levő
táblázat 9. sorszámú sorát az alábbiak szerint módosítja:

9.

Kőrösi
Csoma
Alapítvány

Határidő:
Felelős:

Sándor

„Nefelejcs
bábszínházi
előadás;
Mátyás király emlékévhez kapcsolódó 150.000,- Ft
vetélkedő”

2018. október 25.
Kállay Gáborné alpolgármester

5.) hozzájárul az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány részére a KT 133/2018. (IV.26.) sz.
határozattal nyújtott támogatás „kórus fellépő ruha készíttetése” céljára történő felhasználásához,
egyben a KT 133/2018. (IV.26.) sz. határozat 1. pontjában levő táblázat 2. sorszámú sorát az alábbiak
szerint módosítja:
2.

Ars
Nova
Sacra „Kórus fellépő ruha készíttetése és
200.000,- Ft
kottabeszerzés”
Énekegyüttes Alapítvány

Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Kállay Gáborné alpolgármester

6.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-4. pontban részletezett támogatások
kifizetéséhez szükséges szerződések megkötéséről, valamint az 5. pontban részletezett
szerződésmódosításról.

Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

