Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám:211/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. december 13-i ülésére
Tárgy:

Alapítványi támogatási kérelmek

Előterjesztő:

Kállay Gáborné alpolgármester

Készítette:

Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda
Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda
dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2018. december
12.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X
X

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és
átadása.
A Vidámság Háza Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) elnöke Róth Katalin november 29. napján
kelt, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező levélben kérte Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatását.
A kérelemben leírtak szerint „Baumann Péter: A Ferencvárosi Sakk Története” c. kötet kiadásának
vonatkozásában kéri az Önkormányzat támogatását, melyet a jelen előterjesztés 2. számú melléklete
tartalmaz. A kötetet az Alapítvány kívánja megjelentetni.
A kötet szerzője kerületi sakk koordinátor, aki évtizedek óta tanít sakkot Ferencvárosban. A szerző a
megjelentetni kívánt kötetben dolgozza fel a Ferencvárosban zajló sakkélet múltját, bemutatva a
kerület iskoláiból kikerült diákolimpián és egyéb versenyeken nyertes diákokat.
A kérelemben foglaltak szerint a könyv kiadásához 250.000,- Ft támogatásra volna szüksége az
Alapítványnak.
A támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2018. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális,
Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére.
A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön a
kérelmek támogatásáról.
Budapest, 2018. december 4.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
1. sz. melléklet: Vidámság Háza Alapítvány kérelme
2. sz. melléklet: Baumann Péter levele

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1.) a Vidámság Háza Alapítvány részére … Ft támogatást nyújt az Sz-…/2018. számú előterjesztés
1.sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott „Baumann Péter: A Ferencvárosi Sakk
Történte” című kötet megjelentetése céljából a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és
Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. december 13.
Kállay Gáborné alpolgármester

2.) Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási
szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

