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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi
forrás átvétele és átadása.
I.
A Vidámság Háza Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kérelemmel fordult Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kosztolányi Dezső
Általános Iskola új tornatermébe sportszer vásárlásának költségének támogatása céljából.
A kérelemben (melléklet) leírtak szerint az igényelt 260.000,- Ft támogatási összeget bordásfal
telepítésére kívánja felhasználni az Alapítvány.
A támogatáshoz szükséges fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” előirányzata tartalmazza.
II.
Beleznay Tamás a „Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében” (a továbbiakban:
Szentgyörgyi Alapítvány) kuratóriumának elnöke 2017. április 11. napján levélben kereste meg az
Önkormányzatot, hogy a Pál utcai fiúk regényhez kapcsolódó vetélkedő győztes csapatának tanulmányi
kiránduláson való részvételéhez anyagi támogatást kérjen.
A Szentgyörgyi Alapítvány kérelmét az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 54/2017. (IV.19.)
számú határozatával támogatandónak ítélte, ezt követően a Képviselő-testület a 117/2017. (IV.20.) sz.
határozatával a tanulók kirándulására 300.000 Ft támogatást biztosított a 3143. „Szociális és köznevelési
feladatok” költségvetési sor terhére.
A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés aláírására - többszöri egyeztetést követően nem került sor. Az Alapítvány 2017. december 12. napján a Hivatal Humánszolgáltatási Irodája részére
elektronikus úton jelezte, hogy a számára jóváhagyott támogatásra nem tart igényt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti előterjesztés megtárgyalására, és a döntések meghozatalára.
Budapest, 2018. január 15.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
Melléklet: Vidámság Háza Alapítvány kérelme

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Vidámság Háza Alapítvány részére ……… Ft támogatást biztosít, amit a Kosztolányi Dezső
Általános Iskola testnevelés oktatásához szükséges sporteszközök vásárlására használhatnak fel
a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kállay Gáborné alpolgármester

2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási
szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

2018. évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

3. a 117/2017. (IV.20.) számú határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
dr. Bácskai János polgármester

