Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 9/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. január 24-i ülésére
Tárgy:

Alapítványi támogatási kérelmek

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

Jogi és Pályázati Iroda
Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2019. 01. 23.
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2019. 01. 23.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X
X

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.
Leövey Gimnáziumért Alapítvány
A Leövey Gimnáziumért Alapítvány támogatási kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat), kérve az Önkormányzat pénzügyi
támogatását a Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium vegyeskarának a bécsi Internationales
Adventsingen” elnevezésű rendezvényen való részvétel utazási (buszbérlés) költségeihez.
A Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium képviseletében 68 fő tanuló és 7 fő kísérő
pedagógus vett részt 2018. decemberében a bécsi Városházán megrendezett koncertprogramon,
melyen kizárólag magas színvonalon teljesítő kórusok léphettek fel.
II.
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány
Az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány (a továbbiakban: Aranycsapat
Alapítvány) levelében azzal a kéréssel fordult Ferencváros Önkormányzatához, hogy a 2019. évi
hazai, illetve határon túli sportrendezvényei lebonyolításához biztosítsunk részükre támogatást.
A támogatás összegét többek között a már hagyománnyá vált Kocsis Sándor emléktorna mellett
hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenységekre, eseményekre fordítanák.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési
rendelet megalkotásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
Mindkét alapítvány kérelmét támogatandónak találom, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az előterjesztés és a kérelmek alapján döntsön az alapítványok támogatásáról.
Budapest, 2019. január 17.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
1. melléklet:
Leövey Gimnáziumért Alapítvány kérelme
2. sz. melléklet: Aranycsapat Alapítvány kérelme

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1.) a Leövey Gimnáziumért Alapítvány részére az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére
300.000,- Ft utólagos támogatást nyújt a Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium
vegyeskarának a bécsi Internationales Adventsingen” elnevezésű rendezvényen való részvétel utazási
költségei céljára.
Határidő:
Felelős:

2019. január 24.
dr. Bácskai János polgármester

2.) az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány részére az önkormányzat 2019.
évi költségvetése terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt az alapítvány 2019. évi programjainak
költségei céljára.
Határidő:
Felelős:

2019. január 24.
dr. Bácskai János polgármester

3.) felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási
szerződések megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

