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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 23.-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat az Anyaoltalmazó Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadására  
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester    
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
   
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2017. március 22. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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 Képviselő-testület 105/2016.(III. 24.) számú határozatával döntött arról, hogy az Anyaoltalmazó 

Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) által működtetett Családok Átmeneti Otthonának 

működését 200.000 forint összegben támogatja a 2016. évi költségvetési rendelet 3143. számú, 

„Szociális és köznevelési feladatok” sorának terhére.  

 

Az 1992-ben létrehozott Anyaoltalmazó Alapítvány célkitűzése, hogy az önhibáján kívül 

krízishelyzetbe került családoknak és gyermekeiknek segítséget nyújtson, hogy az átmenetileg 

vagy tartósan otthontalanná vált családok befogadásával megelőzze, illetve megszüntesse a 

gyermekek veszélyeztetettségét, megakadályozza a családok szétszakadását, a gyermekek 

állami gondoskodásba kerülését. Életvezetési, szociális, jogi és pszichológiai tanácsadást 

nyújt.  A Családok Átmeneti Otthonában nagy hangsúlyt fektetnek a marginalizálódott 

helyzetű, megélhetési gondokkal küzdő családok szociális, foglalkoztatási problémáinak 

orvoslására, életminőségük javítására, a szülő-gyermek kapcsolat erősítésére.  
 

Az Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés vonatkozó szakasza alapján a támogatott a 

támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017. január 30-ig 

szakmai és pénzügyi beszámolót köteles készíteni a támogató részére. A támogatás 

felhasználását alátámasztó elszámolások Hivatalunkhoz beérkeztek. A beszámolók szakmai és 

pénzügyi ellenőrzése megtörtént. A beszámolóban foglaltak szerint 2016. évben az 

Alapítvány gondoskodása alatt 7 ferencvárosi szülő és 20 gyermek összesen 200 napot töltött 

az átmeneti otthonban.  

A részletes szakmai-pénzügyi pályázati elszámolás a terjedelmére tekintettel a szakirodán 

tekinthető meg. 
 

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. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön a 

határozati javaslatban foglaltakról.  

 

Budapest, 2017. február 28. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

            alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Határozati javaslat 

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

elfogadja a 105/2016.(III. 24.) sz. határozata alapján támogatásban részesített, Anyaoltalmazó 

Alapítvány beszámolóját. 
 

 

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 


