
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

     Iktató szám: 120/2018. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24.-i ülésére 

 
Tárgy: Alapítványok támogatási kérelmei  
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
    
Készítette:  Humánszolgáltatási Iroda 

Jogi és Pályázati Iroda 
   
Előzetesen tárgyalja:   Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság - 2018. 05. 23. 

Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság - 2018. 05. 23. 
  

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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 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, így az alábbi szervezetek kérelme kapcsán a Tisztelt 

Képviselő-testület rendelkezik döntési jogkörrel: 

 

I. 

Bakáts Alapítvány 

 

A Bakáts Alapítvány kuratóriumi elnöke Bodó László a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános 

Iskola (a továbbiakban: Iskola) kamarakórusának utaztatása támogatásával kapcsolatban 

kereste meg levelével (1.számú melléklet) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatát (a továbbiakban: Ferencváros Önkormányzata). 

 

Az Iskola 2012. év novembere óta áll kapcsolatban a Szatmárnémeti Református 

Gimnáziummal. Először az Iskola kamarakórusa Szatmárnémetibe látogatott, aminek hatására 

alakították ki a „Zenehíd határok nélkül” projektet, melynek célja: Legyen a zene híd, mely 

összeköt. 2014-ben Ferencváros Önkormányzata támogatásával az Iskola tanulói a 

Szatmárnémeti Református Gimnázium kórusát látogatták meg. 2015-ben Cziffra Ferenc 

karnagy felkérésére, szintén Ferencváros Önkormányzata támogatásával a salzburgi dómban 

énekelhettek. 2016 tavaszán vették fel a kapcsolatot az Ökumenisches Gymnasium Bremen 

kórusával, és Ferencváros Önkormányzata támogatásával adventkor Brémában és Hannoverben 

énekelhetett a kórus. 2017-ben a Mindenki című film sikere hatására meghívást kaptak az 

1956-os forradalom svájci rendezvényeire, melynek keretében Genfben, Zürichben és Baselben 

emelhették az ünnepség fényét.  

 

Az Iskola kórusa meghívást kapott a Cziffra Alapítványtól 2018. szeptember 27.- október 1. 

közötti időszakra, hogy adjanak koncertet Franciaországban, a sanlisi kápolnában. Az utazáson 

38 fő veszt részt, a repülőjegyek ára személyenként megközelítőleg 60.000,- Ft. 

 

A tanulók utazási költségeinek fedezésére, valamint egy rövid párizsi kiránduláshoz 

2.000.000,- Ft támogatást kérnek.  

  

A fenti kérelem támogatásához szükséges fedezetet a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 

3146. számú „Kulturális, egyházi és nemzetiségi feladatok” költségvetési sora biztosítja. 

 

II. 

Horizont Szociális Alapítvány 

 

A Horizont Szociális Alapítvány kuratóriumi elnöke Berecz Dénes azzal a kéréssel fordult 

Ferencváros Önkormányzatához, hogy támogassa a FESZGYI H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi 

Tér (a továbbiakban: H52 Iroda) célcsoportjának Kemence községben 12 fő részvételével (9 

gyerek és 3 kísérő) 2018. június 25-29. között lebonyolítandó „Leány tánctábor”-át. 

 



Az H52 Irodában heti egyszer néptánc foglalkozást tartanak, amelynek célja egyrészt a népi 

kultúra megismerése, másrészt a gyerekek koncentrációs- és figyelmi képességeinek 

fejlesztése. A tábor létrehozásának célja a közösség formálása, egy olyan megtartó bázis 

létrehozása, amelyhez a lányok bármilyen körülmények között bátran fordulhatnak. Ennek 

remek eszköze a tábor, illetve a különböző programok. 

 

A tábor megrendezéséhez kérik a 318.960,- Ft összegre tervezett költségek biztosítását az 

Ferencváros Önkormányzatától. 

 

A fenti kérelem támogatásához szükséges fedezetet a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 

3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sora biztosítja. 

 

III. 

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 

 

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közhasznú 

szervezet azzal a kéréssel fordult Ferencváros Önkormányzata felé, hogy nyújtson támogatást 

az Alapítvány által várhatóan 2018. július 24-29. között, az erdélyi Tusnádfüdőn 

megrendezendő XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez. 

 

A fenti kérelem támogatásához szükséges fedezetet a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 

3146. számú „Kulturális, egyházi és nemzetiségi feladatok” költségvetési sora biztosítja. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

Budapest, 2018. május 17. 
 

 Kállay Gáborné  

 alpolgármester 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Bodó László kérelme 

2. számú melléklet: Berecz Dénes kérelme 

 

 



Határozati javaslat 

 

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

hogy: 

 

1.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, egyházi és nemzetiségi 

feladatok” költségvetési sora feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és 

ezen költségvetési sor terhére a Bakáts Alapítvány részére …………….,- Ft  

támogatást nyújt a Budapest IX. Kerületi Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 

diákjainak Franciaországba történő utaztatásának és párizsi kirándulásának költségeihez. 

   

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.) az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi 

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

költségvetési sora feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és ezen 

költségvetési sor terhére a Horizont Szociális Alapítvány részére …………….,- Ft 

támogatást nyújt az általa megszervezésre kerülő „Leány tánctábor” költségeihez. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi 

feladatok” költségvetési sora feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és 

ezen költségvetési sor terhére a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 

…………….,- Ft támogatást nyújt a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor szervezéséhez. 

 

Határidő 2018. május 24. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

4.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a Bakáts Alapítvány, a Horizont 

Szociális Alapítvány, valamint a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 

történő támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


