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Tisztelt Képviselő-testület!
A Szent Rafael Caritas Alapítvány, a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány, a Reménysugár a Beteg
Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány, valamint a Ferencvárosi Ádám Jenő
Zeneiskola Alapítvány az alábbi támogatási ügyekkel keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban Önkormányzat).
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.
I.
Szent Rafael Caritas Alapítvány
A Szent Rafael Caritas Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány), elnöke Mészáros Margit, jelen
előterjesztés mellékletét képező levelében kérte Önkormányzat támogatását az Alapítvány
működtetéséhez.
Mészáros Margit elnök asszony kérelmében tájékoztatást ad arról, hogy az Alapítvány az
Önkormányzat által 2018. évi civil szervezetek támogatására kiírt pályázatáról tartós betegség, tovább
az Alapítvány költözése miatt lemaradt. Korábbi években az Önkormányzat által kiírt pályázaton
rendszeresen és sikeresen pályázott, pályázataival időben és maradéktalanul elszámolt.
Az Alapítvány elnöke kérelmében bemutatja az általa működtetett Alapítvány Ferencváros kerületben
folytatott karitatív munkáját. Célcsoportjaik szenvedélybetegek, nehéz és krízishelyzetben lévő
ferencvárosi lakosok, kerület területén lévő hajléktalanok. Fő feladatának tekintik ezen emberek
gondozását, velük való aktív foglalkozást. Célja a hajléktalan létből való kiemelés, bűnözés
visszaszorítása, gondozottak társadalomba történő visszavezetése.
Az Alapítvány új helységbe költözése, továbbá a hely belakása, működtetése, valamint programjaik
költségeihez történő hozzájárulás céljából kéri a Tisztelt Képviselő-testület támogatását. Az
Alapítvány zavartalan működéséhez szükséges mértékben kér támogatást.
A támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2018. évi költségvetés 3143. számú „Szociális
és köznevelési feladatok” költségvetési során.
II.
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány
Böröcz László a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) elnöke 2018.
június 12. napján kelt, jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező levélben kérte az Önkormányzat
támogatását.
A kérelemben leírtak szerint az Alapítvány kulturális programjait bővíteni kívánja, melyekhez újabb
pénzügyi források bevonására van szükség. A programsorozatot 5 kiállítás megrendezésével kívánja
megvalósítani. A megrendezésre kerülő kiállítások a képzőművészet különböző ágain keresztül
mutatják be Közép-Európa kulturális sokszínűségét és gazdagságát, továbbá az elmúlt 100 év
kulturális hagyatékát.

Az Alapítvány feladatának tekinti fiatal művészek felkarolását, nagyközönség előtt történő
bemutatását, mely a programsorozat részét képezi. Az Alapítvány elnöke kérelemében bemutatott
programsorozat támogatását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől.
A támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2018. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális
tevékenység támogatása” költségvetési során.
III.
Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) eredményes és hatékony működésük érdekében a korábbi évekhez hasonlóan anyagi
támogatás biztosítását kéri Önkormányzatunktól.
Az Alapítvány elsődleges célja az állam, illetőleg az önkormányzatok által fenntartott kórházak
gyermekosztályain az infrastrukturális felszereltség, és a műszerezettség javítása. Fontos törekvésünk
továbbá a gyermek- és ifjúságvédelem területén történő segítségnyújtás, valamint a szociálisan
hátrányos helyzetű beteg gyermekek megsegítése.
Jelenleg a SOTE II. sz. Tűzoltó utcai Gyermekkórház Onkológiai Osztálya részére INFUNIX IP-1020
típusú, asztali, automata, teljes mandzsetta sorral ellátott vérnyomásmérő megvásárlásához, valamint
az Országos Pető Intézet részére speciális mozgásfejlesztő eszközök beszerzéséhez várnak anyagi
támogatást.
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány nemes célhoz kéri Önkormányzatunk támogatását, ezért javaslom
a Gyermekkórház részére a vérnyomásmérők beszerzéséhez …………… Ft, a Pető Intézet részére
mozgásfejlesztő eszközös beszerzéséhez ………….. Ft egyszeri támogatás nyújtását.
IV.
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány
A Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: Iskola) működését segítő
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány elnöke, Kokas Ferenc levelében arra kérte Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát, hogy járuljon hozzá a Ferencvárosi Ádám Jenő
Zeneiskola hat kiemelkedően tehetséges tanulójának a 2018. június 18-23. között megrendezésre
kerülő XX. Vonós és Zongora Mesterkurzuson történő részvételéhez növendékenként 27.000,- Ft,
összesen 162.000,- Ft összegben.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztésben foglaltak
megtárgyalására.
Melléklet:
1. számú melléklet: Szent Rafael Caritas Alapítvány kérelme
2. számú melléklet: 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány kérelme
3. számú melléklet: Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért
Alapítvány kérelme
4. számú melléklet: Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány kérelme
Budapest, 2018. június 14.

Zombory Miklós
alpolgármester

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
1./ a Szent Rafael Caritas Alapítvány részére …,- Ft támogatást nyújt annak működtetésére,
fenntartásával kapcsolatos költségek finanszírozására, közösségi programok tartására, továbbá
működéséhez legszükségesebb eszközök beszerzésére a 2018. évi költségvetés 3143. számú „Szociális
és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. június .
Kállay Gáborné alpolgármester

2./ a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány részére …,- Ft támogatást nyújt Sz-…/2018. számú
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott Kiállítás-sorozat költségeinek
támogatása céljára a 2018. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása”
költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. június .
Kállay Gáborné alpolgármester

3./ Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány részére
…………….. Ft támogatás nyújt a SOTE II.sz. Tűzoltó utcai Gyermekkórház Onkológiai Osztálya
részére a vérnyomásmérők beszerzéséhez, a Pető Intézet részére mozgásfejlesztő eszközök
beszerzéséhez ………….. Ft egyszeri támogatást nyújt a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
3143 számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére
Határidő:
Felelős:

2018. június .
Zombory Miklós alpolgármester

4./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor feletti
rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Ferencvárosi Ádám
Jenő Zeneiskola Alapítvány részére 162.000,- Ft összegű támogatást nyújt a XX. Vonós és Zongora
Mesterkurzuson a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola 6 tanulójának részvételi költségeire.
Határidő:
Felelős:

2018. június .
Kállay Gáborné alpolgármester

5./ felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-4. pontokban rögzített támogatások
kifizetéséhez szükséges támogatási szerződések megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

a döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

