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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. február 15-i ülésére 

 
Tárgy:  Alapítványok támogatási kérelmei 
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
Zombory Miklós alpolgármester 

 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 
Klenóczky Beáta sportreferens 

  Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport 
    
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2018. február 14. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett 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! 

 



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 

értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a gazdasági program, a 

hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása. 

 

I. 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2018. év január 16. napján a „FERKÓ” Kooperáció a 

Ferencvárosért Alapítvány (a továbbiakban: „FERKÓ” Alapítvány) kuratóriumi elnöke dr. 

Szvatkó Anna nyújtott be kérelmet támogatás céljából. 

 

A „FERKÓ” Alapítvány fontosnak, és a ferencvárosi gyermekek fejlődése, iskolakészültsége 

szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek tartja annak a munkának a támogatását, amelyet a 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi Tagintézménye a veszélyeztetett, 

idegrendszeri éretlenséggel, mozgásproblémákkal küzdő gyermekek megsegítésében végez. A 

szenzoros integrációs terápia első magyarországi alkalmazóiként ferencvárosi gyerekek 

sokaságának adtak esélyt ezen a területen megnyilvánuló hátrányaik leküzdésében. A 

mozgásterápiás ellátásra való egyre nagyobb igény kielégítésében azonban folyamatos 

nehézséget jelent a terápiákhoz, fejlesztésekhez nélkülözhetetlen hely- és eszközkapacitás 

szükséges, amihez az Önkormányzat 900.000,- Ft összegű támogatását kérik. 

  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) Képviselő-testülete 2015. évben a 281/2015. (IX.10.) számú határozatában 

324.000,- Ft, 2016. évben 105/2016.(III.24.) számú határozatában 448.900,- Ft, 2017. évben 

120/2017.(IV.20.) számú határozatában 500.000,- Ft egyszeri támogatást nyújtott a „FERKÓ” 

Alapítvány számára, a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” sorának terhére. A 

beszámolók szakmai és pénzügyi ellenőrzése megtörtént. 

  

A „FERKÓ” Alapítvány által leírtak alapján javaslom a ferencvárosi óvodákba járó gyerekek 

mozgásfejlesztéséhez, terápiájához szükséges nagyobb méretű és hordozható eszközök 

beszerzésének támogatását. 

 

II. 

 

Az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány (a továbbiakban Sportalapítvány) 

támogatási kérelemmel fordult Ferencváros Önkormányzatához. 

 

A Sportalapítvány célja: 

 

- Albert Flórián hírnevének megőrzése, ezen keresztül is a magyar labdarúgó kultúra, 

valamint történet emlékeinek az ápolása;  



 

 

- Magyarország sportolni vágyó fiataljainak egészséges életmódra nevelése a sport 

versenyszerű és amatőr módon történő gyakorlása révén; 

- A magyar sport hagyományainak megőrzése, a sportág felvirágoztatása, 

népszerűsítése; 

- A sport számára utánpótlás nevelés támogatása országos szinten, az ehhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek megvalósításának elősegítése;  

- A tehetséges fiatal sportolók kiválasztása, tehetséggondozása, támogatása. 

 

A Sportalapítvány a különböző sportágakban megrendezésre kerülő Albert emlékversenyek 

utánpótlás korú versenyzők díjazásának költségeire kéri Ferencváros Önkormányzatának 

támogatását.  

 

III. 

 

Az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány (a továbbiakban: 

Aranycsapat Alapítvány) levelében azzal a kéréssel fordult Ferencváros Önkormányzatához, 

hogy a 2018. évi hazai, illetve határon túli sportrendezvényei lebonyolításához biztosítsunk 

részükre támogatást.  

 

A támogatás összegét a már hagyománnyá vált Kocsis Sándor emléktorna mellett 

hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenységekre, eseményekre, labdarúgás, asztalitenisz, 

kézilabda, birkózás, sakk, irodalmi-történelmi vetélkedő költségeinek fedezésére fordítanák. 

 

A fenti támogatások kifizetése várhatóan az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor 

terhére lehetséges, a költségvetés elfogadását követően. 

 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján 

döntsön a kérelmek támogatásáról. 

 

Budapest, 2018. február 8. 

 

 

 

 Kállay Gáborné s.k. Zombory Miklós s.k. 

 alpolgármester alpolgármester 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy:  

 

1./ támogatja a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelmét a  

óvodákba járó gyerekek mozgásfejlesztéséhez, terápiájához szükséges nagyobb méretű 

és hordozható eszközök beszerzésének támogatását az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 

költségvetési sor terhére ………….,- Ft összegben. 

 

Határidő: 2018. február 15. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 

2./ az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére ……… Ft 

támogatást biztosít, amit az Albert emlékversenyek díjazásának költségeire 

használhatnak fel a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor 

terhére. 

 

Határidő: 2018. február 15. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3./ az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány részére ……… Ft 

támogatást biztosít, amit az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért 

Alapítvány által 2018. évben rendezett programok költségeire használhatnak fel a 

3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2018. február 15. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

4./ felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

megállapodás megkötéséről, a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően. 

 

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 


