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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 (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 Tisztelt Képviselő-testület 194/2013 (VIII. 26.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 
Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola részére 200.000 Ft összegű támogatást 
biztosít az iskola felújítása céljából. Tekintettel arra, hogy a szerződéskötés folyamán vált 
egyértelművé, hogy 4. számú Kossuth Lajos Középiskola nem rendelkezik külföldi 
adományok fogadására alkalmas számlaszámmal, ezért az iskolával kapcsolatos pályázati 
pénzek és adományok kezelésére megalakult a Kossuth Lajos Jótékonysági Alapítvány, 
melynek számlája kifejezetten nemzeti valuta, forint, euró és dollár fogadására lett létrehozva. 
A Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola igazgatónője levelében kérte, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a támogatási szerződést a Kossuth 
Lajos Jótékonysági Alapítvánnyal kösse meg, mivel minden iskolát támogató, szubvenciós 
tevékenységre irányuló szerződést az alapítvány útján valósítanak meg. 

Mindezekre tekintettel indokolt a Támogatott adminisztrációs okból történő korrigálása, 
194/2013 (VIII. 26.). számú határozat visszavonása, és az új Támogatottal történő támogatási 
szerződés megkötése. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
 
Budapest, 2013. szeptember 23. 
                                
 
                                                                                                   dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                polgármester 
                   
 
 
 
 

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

1. a 194/2013 (VIII. 26.) számú határozatát visszavonja. 
 

2. A Kossuth Lajos Jótékonysági Alapítvány részére 200.000 Ft támogatást nyújt a 
Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola felújítása céljából, és felkéri 
Polgármester Urat a támogatási szerződés megkötésére. 
 

 
Határid ő: 2013. október 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 


