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     Iktató szám: 201/2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. november 25-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Leövey Gimnáziumért Alapítvány támogatási kérelme 
 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
  
Készítette:     Jogi és Pályázati Iroda 
     
   
Előzetesen tárgyalja: - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné 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 Belső-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, dr. Tolnai Marianna, 2019. október 1-én 

kelt levelében (1. számú melléklet) kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata polgármesteréhez a Budapest IX. kerületi Leövey Klára Gimnázium (1096 

Budapest, Vendel u.1. sz.) kórusának prágai „Adventi Kórusfesztivál” elnevezésű rendezvényen való 

részvétele utazási költségeihez hozzájárulás céljából. 

Az önkormányzat nevében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

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

pontja alapján /mely szerint ”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”/ 2019. október 7. napján megszületett a döntés a támogatás odaítéléséről. 

 

A Gimnázium ezt követően jelezte azonban, hogy a kórus számára – egy korábbi támogatásukhoz 

hasonlóan – a Leövey Gimnáziumért Alapítvány számlájára szeretnék folyósíttatni a támogatást. A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 

42. § 4. pontja értelmében az önkormányzati képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 

tartozik az alapítványi forrás átvétele és átadása, így a gimnázium kórusának prágai „Adventi 

Kórusfesztivál” elnevezésű rendezvényre való kiutazása költségeihez hozzájáruló pénzügyi 

támogatás nyújtásáról a képviselő-testület határozata szükséges. 

Füredyné Gróf Gizella, ének-zenetanár, karvezető 2019. október 31. napján ismételten benyújtott egy 

tartalmilag azonos kérelmet (2. sz. melléklet) a támogatásra vonatkozólag, melyben leírta, hogy a 

szállásdíj nagy részét már befizették, az utat lemondani már nem lehet, azonban a teljes költség 

viselése aránytalanul nagy terhet róna az érintett családok számára. 

 

A fenti támogatás folyósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 

számú önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési sorának terhére lenne lehetőség. 

 

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

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

 

Budapest, 2019. november 19. 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

                  polgármester 

 

Mellékletek: 

 - Belső-Pesti Tankerületi Központ kérelme (1. sz.) 

 - Leövey Gimnázium kérelme (2. sz.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

 

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

 

1. a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 3146. számú 

„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát 

eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Leövey Gimnáziumért 

Alapítvány részére 820.000,- Ft támogatást biztosít a Budapest IX. kerületi Leövey Klára 

Gimnázium diákkórusának prágai „Adventi Kórusfesztivál” elnevezésű rendezvényen való 

részvétele költségeihez. 

 

Határidő: 2019. november 25. 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

megállapodás megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


