
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

     Iktató szám: 216/2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. december 12-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására 
 

Előterjesztő: Torzsa Sándor bizottsági elnök 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 2019.12.11. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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 Horizont Szociális Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) (székhely: 1090 Budapest, Ráday utca 

52. fszt./7., szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0001090) kuratóriumi elnöke, Berecz Dénes az 

Alapítvány kuratóriumának nevében kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatához, melyben az Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítását kéri 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületétől. 

 

Az Alapítványt 1991-ben a Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat munkatársai hozták létre, és a magas 

színvonalú szakmai munka okán a Fővárosi Törvényszék döntése értelmében közhasznú szervezetté 

minősítették. 
 

Az Alapítvány küldetését az alábbiak szerint határozták meg: 
 

- szociálisan veszélyeztetett családok és egyedülállók támogatása; 
- csökkent munkaképességű, kisjövedelmű emberek támogatása; 
- munkanélküliek, hajléktalanok támogatása; 

- intézményes nevelésből (állami neveltek, intézeti neveltek, intézeti 

elhelyezettek) kikerült fiatalok támogatása; 

- családjukból kiemelt gyerekek részére családi, vagy családmodellen 

alapuló nevelési színterek létrehozása, azok támogatása. 
 

Az Alapítvány nyitott, közcélú, amelyhez bárki csatlakozhat (pénzeszközökkel, vagyoni és szellemi 

hozzájárulásokkal, jogok átengedésével), aki az Alapítvány céljaival egyetért. Az Alapítvány 

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt és nem fogad el. 

 

Az Alapítvány általános tevékenységeinek sorában említik a szociális tevékenység, családsegítés, 

időskorúak gondozása mellett a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet 

területét. Emellett igyekeznek a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése ügyében tenni, és a rászorulók számára minden szükséges segítséget megadni. 
 

Az Alapítvány konkrét tevékenységei: 
 

- A természetbeni adományok (ruházat, élelmiszer, háztartási eszközök, gyermekjátékok, stb.) 

gyűjtése és eljuttatása rászoruló családok részére; 
- Gyermekek, fiatalok és családok részére ingyenes nyári táborok és kirándulások szervezése; 
- Karácsonyi ünnepség szervezése kisebb műsorral egybekötve „100 gyermek karácsonya” 

adománygyűjtő akció lebonyolítása és ajándékozás; 
- Speciális segítő csoportok pl. egyszülős klub, kerámia-kézműves szakkör) finanszírozása; 
- Esetenként anyagi támogatás juttatása rászorulóknak; 

- Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. 



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 3. számú mellékletének 31. pontja az 

alábbiakról rendelkezik. 

 

A Képviselő-testület minősített többséget igénylő döntése szükséges a lakások és helyiségek 

bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) 

rendelet 21. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján a tevékenység folytatásának közérdekűvé 

nyilvánításához. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatról. 
 

Budapest, 2019. december 05. 

 

 

Torzsa Sándor s.k. 

bizottsági elnök 
 

Melléklet: 

1. számú melléklet:  Fővárosi Törvényszék végzése az alapítvány 

közhasznúságáról 

2. számú melléklet:  2018. évi közhasznúsági beszámolója 

 



Határozati javaslat 

 

A változat 

 

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

Horizont Szociális Alapítvány (székhely: 1090 Budapest, Ráday utca 52. fszt./7., szervezet 

nyilvántartási száma: 01-01-0001090) tevékenységét közérdekűvé nyilvánítja. 

 

Határidő:  2019. december 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 

B változat 
 

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

Horizont Szociális Alapítvány (székhely: 1090 Budapest, Ráday utca 52. fszt./7., szervezet 

nyilvántartási száma: 01-01-0001090) tevékenységét nem nyilvánítja közérdekűvé. 

 

Határidő:  2019. december 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 


