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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16-i ülésére 

 
Tárgy:   Javaslat Alapítványok támogatására 
 
Előterjesztő:   Kállay Gáborné alpolgármester  
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Kelemen Miklós Sándor, Humánszolgáltatási Iroda   
    
Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2016. június 15. 
 Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2016. június 15. 
 
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.  

 

  



 
Ügyiratszám: Kp/19731/2016/XII. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. év május és június hónapjában három Alapítvány – a Holocauszt 

Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, az Ars Nova Sacra Énekegyüttes 

Alapítvány, a Garabonciás Alapítvány - nyújtott be kérelmet támogatás igénylése céljából. 

 

 I. Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 

 

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kérelem szerinti célja a 

„Múzeumok éjszakája programsorozathoz való csatlakozás”. E programsorozat támogatásához kéri a 

Képviselő-testület támogatását. 

 

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány a rendezvénysorozatot 

2016. június 25-26-án kívánja megvalósítani, melynek fő célja a zsidó-magyar együttélés 

megerősítése, a magyar zsidóság sokszínűségének, gasztronómiájának, kultúrájának vallásának 

megismertetése a kerület lakosságával.  

 

Az alapítvány a programsorozat költségeinek kiegészítésére kéri az Önkormányzat anyagi 

támogatását. 

 

A támogatásra az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, 

Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora biztosít fedezetet. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 2016. évben a 105/2016. 

(III.24.) számú határozatában 750.000,- Ft egyszeri támogatást nyújtott a Holocaust Dokumentációs 

Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány számára, a 2016. évi költségvetési rendelet 3146. számú 

„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi Feladatok” sorának terhére, a Rejtő Jenő születésének 111. 

évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő kiállítás és programsorozat megrendezése céljából. A 

támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló Hivatalunkhoz határidőben beérkezett, a program 

nagy sikernek örvendett, kerületünk diákjai közül is több százan vettek részt. 

 

 II. Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány 

 

Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány elnöke Dr. Répássy Dénes levélben fordult az 

Önkormányzathoz. 

 

Répássy úr levelében tájékoztatta a Humánszolgáltatási Irodát, hogy az Alapítványt 2016. október 

hónapban a Németországban található Bamberg városa meghívta a „Magyar Kulturális Napok 

Bambergben 2016” rendezvénysorozatra, ahol Kodály Zoltán – Missa brevis és capella művét adják 

elő. 

 

Az Alapítvány az Énekkar útiköltségéhez kér támogatást, melynek teljes összege 850.000,- Ft. 

A támogatásra az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, 

Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora biztosít fedezetet. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben 

a 171/2016.(V.19.) számú határozatában pályázat útján egyszeri 150.000,- Ft támogatást nyújt az 



Alapítvány számára a 2016. évi költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenységek 

támogatás” sorának terhére, az „Ars Nova Sacra Énekegyüttes Mozart Requiem – koncertje a 

Budapest Üllői úti Örökimádás templomban” 2016. október 22. napján tartandó hangverseny 

megtartására. 

 

 III. Garabonciás Alapítvány 

 

A Garabonciás Alapítvány elnöke Aranyos Ágota levélben fordult az Önkormányzathoz. 

Aranyos Ágota tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az Alapítvány több mint két évtizede a 

Ferencvárosi Művelődési Házban tartja foglalkozásit és előadásait, rendezvényeinek rendszeres 

résztvevői a kerületi iskolák tanulói, az együttes a kerületi rendezvények állandó közreműködője.  

Az Alapítvány 14-21 éves tanulók és fiatal felnőttek részére önismereti, képességeket kibontakoztató 

programokat, a „Garabonciás mesék” sorozatot, Történelmi Társastánc Találkozót, továbbá a 

„Tündérvilág” c. előadást kívánja felújítani. 

 

A fentebb felsorolt programjainak megvalósításához kér támogatást 2.400.000,- Ft összegben. 

 

A támogatásra az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 3972. számú „Kulturális 

tevékenységek támogatása” költségvetési sora biztosít fedezetet. 

 

IV. Hópihe Gyermek Alapítvány 

 

A Hópihe Gyermek Alapítvány 2016. június 06. napján kérelmet nyújtott be az Önkormányzat felé. 

 

A Hópihe Gyermek Alapítvány 2005. májusában kezdte működését azzal a céllal, hogy egészségügyi 

intézmények, mentőszervezetek, katasztrófa sújtotta települések, rászoruló családok számára nemtől és 

hovatartozástól függetlenül hatékonyan segítséget nyújtson. 

 

Fentiek folyamatos teljesülése érdekében az Alapítvány műszervásárlás céljából nyújtotta be kérelmét. 

 

A Hópihe Gyermek Alapítvány kérelmét 150.000,-Ft-al javasolom támogatni. A támogatásra az 

önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési 

feladatok” költségvetési sora biztosít fedezetet. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában 

foglalt rendelkezés 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 fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön a 

kérelmek támogatásáról. 

 

 

Mellékletek:  

1. melléklet: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kérelme 

2. melléklet: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány nyilatkozata 

3. melléklet: Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány 

4. melléklet: Garabonciás Alapítvány kérelme 

5. melléklet: Hópihe Gyermek Alapítvány kérelme 

 

Budapest, 2016. június 10. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

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

 

1.) támogatja a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány támogatási 

kérelmét, és a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány részére ….- Ft 

támogatást nyújt a Múzeumok éjszakája programsorozat megrendezése céljára az önkormányzat 2016. 

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

költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2016. június 16. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.) támogatja az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány támogatási kérelmét, és az Ars Nova Sacra 

Énekegyüttes Alapítvány részére ….- Ft támogatást nyújt a „Magyar Kulturális Napok Bambergben 

2016” rendezvénysorozat utazási költségének céljára az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2016. június 16. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3.) támogatja a Garabonciás Alapítvány támogatási kérelmét, és a Garabonciás Alapítvány részére ….- 

Ft támogatást nyújt a Garabonciás Alapítvány …./2016. sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 

programsorozat támogatása céljából az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 3972. 

számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2016. június 16. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

4.) támogatja Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelmét, és a Hópihe Gyermek Alapítvány 

részére ….- Ft támogatást nyújt orvosi műszer vásárlás támogatása céljából az önkormányzat 2016. 

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

terhére. 

 

Határidő: 2016. június 16. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

5.)felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1.)–4.) pontban szereplő támogatások 

kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

  



1. melléklet:  

 



 



 
 



 
  



2. melléklet:  

 
  



3. melléklet: 

 

 



 
 

 

 

 

4. melléklet: 



 

 



 



 



5. melléklet: 

 
 


