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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. A 2014. április 29. napján kelt levelében az Aranycsapat Alapítvány elnöke, Kű Lajos
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy a 2014. augusztusában megrendezésre
kerülő I. Kocsis Sándor Emléktorna elnevezésű rendezvényhez anyagi támogatást
biztosítsunk. A rendezvény idén első alkalommal kerül megszervezésre a válogatott magyar
labdarúgó, az Aranycsapat kiemelkedő csatára, Kocsis Sándor emlékére. A szervezők
reményei szerint az ezentúl minden évben megrendezésre kerülő torna méltó tiszteletet
kifejezve szolgál a neves futballista sikeres életpályája iránt. Tekintettel a rendezvény
várhatóan jelentős költségeire, annak színvonalas programjára (résztvevő csapatok: FC
Barcelona, Ferencváros, Bp. Honvéd, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia), a szervező
500.000 forint támogatást indítványozott kérelmében.
II. A Fundatia Pro Georgio Sancto Alapítvány az „arisztokrata családok- értékközpontúság az
erdélyi magyar társadalomban” elnevezésű projekt megvalósításához kérte Önkormányzatunk
támogatását. A program azt a folyamatot igyekszik megragadni, amely a birtokaikat
visszaigénylő, azokat részben vagy egészben visszakapó arisztokrata családok Erdélybe való
visszatelepedésével kezdődött. Az immár életvitelszerűen Erdélyben élő családok
leszármazottja jelenlétükkel lehetőséget adnak annak a morális és gazdasági értékrend
újrateremtésének, amely a hajdanán jólétben élő Erdélyt jellemezte. A családokkal való
beszélgetések hanganyaga Erdély és Magyarország közelmúltbeli történelmének eddig
kevésbé kutatott részének feltáráshoz is hozzájárulhat. A feltárt anyag könyv formájában
történő megjelentetésére is sor fog kerülni.
A fentiek alapján úgy gondolom, hogy az alapítványok programjai támogatható
Önkormányzatunk által, ezért a polgármesteri feladatok ellátására elkülönített keret terhére az
mindét alapítvány részére egyszeri pénzügyi támogatás nyújtását javaslom a kérelmükben
foglaltak szerint.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslatok elfogadására.

Budapest, 2014. május 7.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

1. Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Aranycsapat Alapítvány részére 500.000 Ft támogatást nyújt a 2014. év
augusztusában megrendezésre kerülő I. Kocsis Sándor Emléktorna elnevezésű rendezvény
megszervezéséhez a 3209. számú „polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok”
elnevezésű költségvetési sor terhére, és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Fundatia Pro Georgio Sancto Alapítvány részére 300.000 Ft támogatást nyújt az
„arisztokrata családok- értékközpontúság az erdélyi magyar társadalomban” elnevezésű
projekt megvalósításához a 3209. számú „polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb
feladatok” elnevezésű költségvetési sor terhére, és felkéri Polgármester Urat a támogatási
szerződés megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

