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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.
I.
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (székhely: 1083 Budapest, Bókay
János. u. 53., a továbbiakban: Peter Cerny Alapítvány) kuratóriumi elnöke, Keresztes György 2018.
február 1. napján kelt levelében (1. sz. melléklet) tájékoztatta Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesterét a Peter Cerny
Alapítvány 2017. évi működéséről.
A Peter Cerny Alapítvány 1989-ben szervezte meg és az óta folyamatosan üzemelteti koraszülött
mentő- és szállító rohamkocsi szolgálatát, mely az elmúlt évek alatt számtalan kórháznak nyújtott
éjjel-nappal elérhető segítséget, biztosítva ezzel Budapestet és az azt körülvevő kb. 130-140 km
sugarú körzetet.
A Peter Cerny Alapítvány tájékoztatása alapján 2017. évben 4070 kivonulásuk volt, ebből 70 esetben
Ferencvárosból kaptak riasztást és kezdték meg beteg újszülött speciális mentését.
A Peter Cerny Alapítvány azzal a kéréssel fordult Önkormányzat felé, hogy a koraszülött-mentési
rendszerük államilag finanszírozott neonatológiai mentőkocsijaik mellé a zökkenőmentes
működéshez és a betegbiztonság érdekében nélkülözhetetlen további mentőautók üzemeltetési
költségeihez nyújtson az Önkormányzat – amennyiben lehetőségei megengedik – anyagi támogatást.
Az Önkormányzat 2015. évben bruttó 500.000,- Ft, 2017. évben 300.000,- Ft összeggel támogatta az
Alapítványt, a támogatási összeggel határidőben elszámoltak.
II.
Hópihe Gyermek Alapítvány
2018. február 19. napján a Hópihe Gyermek Alapítvány (a továbbiakban Hópihe Alapítvány)
támogatási kérelemmel (2. számú melléklet) fordult az Önkormányzat felé.
A Hópihe Alapítvány elsődleges célja a sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök és a
műszerezettség javítása.
A Hópihe Alapítvány Önkormányzatunk anyagi támogatását kéri az alábbi eszközök beszerzéséhez.
-

inkubátorokba polár takaró,
betegmonitor,
kórházi ágyhoz éjjeli szekrény,
infúziós pumpa,
több funkciós elektromos betegágy,
matrac.

A fenti eszközökkel a Hópihe Alapítvány kérelme szerint a SOTE II. Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikája (a továbbiakban: Klinika) gazdagodna, mivel a Klinika kérésére a Hópihe Alapítvány
erejéhez mérten igyekszik a szükséges eszközöket beszerezni.
A Hópihe Alapítvány valamennyi az előzőekben az Önkormányzattól kapott támogatással elszámolt.
III.
Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért
Az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért kuratóriumi elnöke Török Alfréd az
Önkormányzat segítségét kéri a 2012-ben alakult ugrókötél csapat - Molnár Szöcskék –
támogatására. A csapat eredményei alapján a legjobb Budapesten, 2014 óta a Budapesti
Diákolimpián minden kategóriában a legjobb eredményeket érték el.
2017 nyarán a csapat sikeres kvalifikáció után kijutott a Portugáliában megrendezett Ifjúsági Európa
Bajnokságra, ahol a páros versenyen 5., csapatban a 6. helyezést érték el. A tanulók részvételi,
utazási költségeinek utólagos támogatására az Önkormányzat 800.000,- Ft támogatást nyújtott.
Idén Shanghai-ban kerül megrendezésre a Világbajnokság, ahova a lányok csapatban már
kvalifikálták magukat. A Shanghai Világbajnokságon történő részvétel a négy lánynak és a két
edzőnek fejenként 500.000,- Ft-ba kerül. Ahhoz, hogy részt tudjanak venni a világbajnokságon az
Önkormányzat 1.500.000,- Ft-os anyagi támogatását kérik.
Fenti támogatási kérelmekre a 3143. számú „szociális és köznevelési feladatok” sor biztosítaná a
fedezetet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntés meghozatalára.
Budapest, 2018. április 20.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:

Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

Peter Cerny Alapítvány kérelme
Hópihe Alapítvány kérelme
Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért kérelme

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.

az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési
sor terhére a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért részére
zökkenőmentes működéséhez szükséges mentőautók üzemeltetési költségei céljára ……,- Ft
összegben támogatja.
Határidő:
Felelős:

2.

az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési
sor terhére a Hópihe Gyermek Alapítványt a sürgősségi betegellátásban alkalmazott
eszközök költségeinek megtérítése céljából …….- Ft összegben támogatja.
Határidő:
Felelős:

3.

2018. április 26.
Zombory Miklós alpolgármester

az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési
sor terhére az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért részére ………….- Ft
támogatást nyújt az iskola ugrókötél csapatának a shanghai világbajnokságon történő
szerepléséhez.
Határidő:
Felelős:

4.

2018. április 26.
Zombory Miklós alpolgármester

2018. április 26.
Kállay Gáborné alpolgármester

felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a 1-3. pontban szereplő támogatások
kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet:

