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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 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.
A Medicopter Alapítvány, valamint a Védett Átkelő Alapítvány az alábbi támogatási ügyekkel
keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban
Önkormányzat):
I.
Medicopter Alapítvány
2018. június 14-én a Medicopter Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány), mint a Magyar
Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója az 1. mellékletben csatolt támogatási
kérelemmel fordult a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban
Önkormányzat) felé.
Az Alapítvány elnöke Rédei Lászlóné, Önkormányzatunk anyagi támogatását kéri az alábbi
eszközök beszerzéséhez.
-

monitor defibrillátor (1 db.), kb. 6.000.000 Ft.
mechanikus kompressziós v. újraélesztő eszköz (1 db.), kb. 4.000.000 Ft.
sürgősségi táska (1 db.), kb. 3.000.000 Ft.
oktatási felszerelés (4 db.), kb. 700.000 Ft/db.
intraosszeális eszköz (2 db.) kb. 300.000 Ft/db.
Sürgősségi kézi ultrahang készülék /kicsi/ (1db.), kb. 3.000.000 Ft.
lélegeztető gép (2 db.), kb. 4.000.000 Ft/db.
munkaruházat, egyéni felszerelés, kb. 2.000.000.- 4.000.000 Ft.

Az Alapítvány az elmúlt években is kapott 50.000 - 100.000,- Ft összegű támogatást
Önkormányzatunktól, mellyel minden esetben maradéktalanul elszámolt.
Az Alapítvány elsődleges célja a sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök és a
műszerezettség javítása. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány nemes célhoz kéri
Önkormányzatunk támogatását, javaslom részére az egyszeri támogatás nyújtását.
A kérelem alapján megállapítottam, hogy mindegyik cél támogatandó Önkormányzatunk által,
ezért a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletében a
3143. számú „Szociális és Köznevelési feladatok” sor terhére a Medicopter Alapítvány részére
100.000,- Ft összegű támogatást javasolok megítélni.

II.
Védett Átkelő Alapítvány
A Védett Átkelő Alapítvány elnöke, Komáromi Erzsébet Katalin 2018. szeptember 05. napján
kelt, jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező levélben kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz az alábbiak szerint.
Elnök Asszony kérelmében előadja, hogy az Önkormányzat 2018. évi „kulturális tevékenység
támogatására” kiírt pályázatán 210.000,- Ft támogatásban részült a Védett Átkelő Alapítvány
által működtetett galéria programjaira. A galériát 2018 januárjában vették birtokba, mely
helyiséget a korábban működtető Alapítvány üresen adott át, elvíve a működtetéshez szükséges
felszerelési tárgyakat.
Elnök Asszony kérelmezi a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általuk működtetett galéria
működéséhez és infrastrukturális alapfeltételeinek megteremtéséhez 850.000,- Ft összegben
kiegészítő támogatást nyújtson.
A Védett Átkelő Alapítvány támogatásához szükséges fedezet rendelkezésre áll az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3972.
számú „Kulturális tevékenység támogatása” költségvetési során.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Budapest, 2018. szeptember 12.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
1. Melléklet: Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
2. Melléklet: Védett Átkelő Alapítvány kérelme

Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1.) az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a
költségvetési sor terhére … Ft összegben támogatja a Medicopter Alapítványt a
sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök költségeinek megtérítése céljából.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 20.
Zombory Miklós alpolgármester

2.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a
költségvetési sor terhére … Ft összegben támogatja a Védett Átkelő Alapítványt a
galéria működtetése és felszerelése céljából.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 20.
Kállay Gáborné alpolgármester

3.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a 1.-2.) pontban szereplő támogatás
kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

