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minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja 2013. június 21. napjáig szóló hatállyal a képviselő-
testület át nem ruházható hatáskörébe rendelte az államháztartáson kívüli források átvételét, 
átadását. Ez a rendelkezés a gyakorlati alkalmazás során számos nehézséget okozott, a 
kizárólagos döntési kompetencia következtében gyakran indokolatlan esetekben is a 
képviselő-testület határozata volt szükséges olyan kulturális, civil, egyházi, sport, szociális 
tevékenységet folytató szervezeteknek nyújtott támogatások megítéléséhez, ahol minden 
esetben államháztartáson kívülre történt forrás átadás.  
Az Mötv. módosításáról szóló 2013. évi LXXXV. törvény módosította az Mötv. azon 
rendelkezéseit, amelyek a képviselő-testületek gazdálkodási hatáskörével foglalkoznak. Az új 
szabályozás folytán az önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok és az ehhez kapcsolódó 
finanszírozási rendszer jelentős átalakuláson ment keresztül. A törvény indokolása szerint a 
szabályozás célja, hogy a fent említett változásokhoz való alkalmazkodást elősegítse és 
nagyobb szabadságot adjon a képviselő-testületeknek.  
Mindezekre tekintettel az át nem ruházható hatáskörök közül kikerült az államháztartáson 
kívüli források átvétele és átadása, egyúttal az átláthatóság érdekében az új szabályozás 
beemelte az alapítványi forrás átvételét és átadását, ezzel egyidejűleg az Mötv. egy új 41. § 
(9) bekezdéssel egészült ki, amelynek értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben 
szabályozza. Továbbra is maradt  a képviselő-testület kizárólagos döntési jogkör gyakorlási 
joga a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása során, 
valamint a korábbi és jelenlegi szabályozás jogértelmezési analógiája útján az  
államháztartáson kívüli forrás átadás és átvétel esetében, amennyiben a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete ezen rendelkezéseket rendeletben nem szabályozza. 
A fentiekre tekintettel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének döntése szükséges az alábbi támogatási kérelmek megítéléséhez: 
 

- A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség 200.000 Ft összegű támogatása a 
templom körüli Közösségi Ház és Park kialakítása céljából,  

- Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola 200.000 Ft összegű támogatása az 
iskola felújítása céljából, 

- Hegyesi László 100.000 Ft összegű támogatása a Szervátültettek Világbajnokságán 
való részvételének utólagos támogatása céljából,  

- Medicopter Alapítvány 50.000 Ft összegű támogatása eszközbeszerzés céljából,  
- Hópihe Gyermek Alapítvány 50.000 Ft összegű támogatása eszközbeszerzés céljából,  
- Királyhelmec Város Önkormányzatának 600.000 Ft összegű támogatása a 2013-as 

Bodrogközi Kulturális Fesztivál és Királyhelmec Város Napjának megrendezéséhez. 
 
 

II. A Tisztelt Képviselő-testület 139/2013 (V. 16. ). számú határozatával úgy döntött, hogy a 
Vajdasági Szabad Katedra Egyesület részére 150.000 Ft összegű támogatást nyújt a XI. 
Vajdasági Szabadegyetem megrendezése céljából. Tekintettel arra, hogy a szerződéskötés 
folyamán vált egyértelművé, hogy a támogatás céljának megvalósítása a döntéstől eltérően a 
Vajdasági Ifjúsági Fórum feladatát képezi, indokolt a Támogatott adminisztrációs okból 
történő korrigálása, 139/2013 (V. 16. ) számú határozat visszavonása, és az új Támogatottal 
történő támogatási szerződés megkötése. 
 



 
III. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2013. július 18-ai 

ülésén tárgyalta a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét, és a VVKB 
236/2013. (VII.18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Egyesület 2013. évi 
működési költségeihez 1.300.000,- Ft összegű támogatást nyújt, a 3203. „városfejlesztési, 
városüzemeltetési és közbiztonsági egyebek” költségvetési sor terhére, az alábbiak 
szerint: 

 
- közüzemi költségek 50.000,- Ft 
- telefon, internet költség 75.000,- Ft 
- GPRS költség (rendszámfelismerő, BM 

online kapcsolat a lekérdezéshez) 
65.000,- Ft 

- üzemanyag költség 600.000,- Ft 
- egyéb költségek 

(működési költség, iroda fenntartási 
költsége, járőrautók fenntartása [biztosítás, 
gépjárműadó, javítási és karbantartási 
költségek, vizsgáztatás, eredetiség 
vizsgálat, autógumi, stb.] irodaszer, 
postaköltség, könyvelési költség) 

510.000,- Ft 

 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
 
Budapest, 2013. augusztus 22. 
                                
 
                                                                                                   dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                polgármester 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Határozati javaslat 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség részére 200.000 Ft támogatást nyújt 
a 3423-as költségvetési sor terhére a templom körüli Közösségi Ház és Park kialakítása 
céljából, és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



                                                  2. Határozati javaslat 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola részére 200.000 Ft támogatást 
nyújt az iskola felújítása céljából, és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

3. Határozati javaslat 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Hegyesi László részére 100.000 Ft támogatást nyújt Szervátültettek 
Világbajnokságán való részvétele céljából, és felkéri Polgármester Urat a támogatási 
szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 

4. Határozati javaslat 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Medicopter Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást nyújt eszközbeszerzés 
céljából, és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

5. Határozati javaslat 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Hópihe Gyermek Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást nyújt eszközbeszerzés 
céljából, és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

6. Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Királyhelmec Város Önkormányzata számára, a 2013-as Bodrogközi Kulturális 
Fesztivál és Királyhelmec Város Napjának megrendezéséhez 600. 000,- Ft összegű 
támogatást biztosít a 2013. évi költségvetés 3423. sz. „testvérvárosi kapcsolatok” 
költségvetési sor terhére, és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



 
7. Határozati javaslat 

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

1. a 139/2013 (V. 16.) számú határozatát visszavonja. 
 

2. A Vajdasági Ifjúsági Fórum részére 150.000 Ft támogatást nyújt XI. Vajdasági 
Szabadegyetem megrendezésére, és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 

 
Határid ő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

8. Határozati javaslat 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság azon 
döntését - VVKB. 236/2013. (VII.18.) számú határozat-, mely szerint a Ferencvárosi Polgárőr 
Egyesület 2013. évi működési költségeihez 1.300.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 3203. 
„városfejlesztési, városgazdálkodási és közbiztonsági egyebek” költségvetési sor terhére 
jóváhagyja, az alábbiak szerint: 
 

- közüzemi költségek 50.000,- Ft 
- telefon, internet költség 75.000,- Ft 
- GPRS költség (rendszámfelismerő, BM 

online kapcsolat a lekérdezéshez) 
65.000,- Ft 

- üzemanyag költség 600.000,- Ft 
- egyéb költségek 

(működési költség, iroda fenntartási 
költsége, járőrautók fenntartása [biztosítás, 
gépjárműadó, javítási és karbantartási 
költségek, vizsgáztatás, eredetiség 
vizsgálat, autógumi, stb.] irodaszer, 
postaköltség, könyvelési költség) 

510.000,- Ft 

Egyúttal felkéri a Polgármester Urat a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


