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     Iktató szám: Sz-307/2017. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

2017. június 28-i ülésére 
 
Tárgy:  Közért Egyesület támogatási kérelme 
 
Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

dr. Kelemen Miklós civil referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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 Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

A Közért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke Vámosi Ákos jelen előterjesztés 

mellékletét képező levelében kérte Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatását a Ferencváros területén élő, 

hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó egyesület működtetéséhez.  

 

Az Önkormányzattól 2016 novemberében 1.200.000,- Ft támogatást kapott az Egyesület, 

melyből 289.083,- Ft összeget határidőben felhasznált, közműtartozásait rendezte. A 

fennmaradó 910.917,- Ft összeget visszautalta az Önkormányzatnak. Az Egyesület vezetése a 

közelmúltban megváltozott, működésének konszolidálása folyamatban van.  

 

Az Egyesület a kért támogatást működtetésére, fenntartásával kapcsolatos költségek 

finanszírozására, hátrányos helyzetű fiatalok részére szervezett rendezvények lebonyolítására, 

drámafoglalkozások tartására, továbbá működéséhez legszükségesebb eszközök beszerzésére 

kívánja fordítani.  

 

Javasolom, hogy az Egyesület korábban felsorolt kiadásainak fedezésére bruttó 910.917,- Ft 

összeg kerüljön megállapításra. 

 

A támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2017. évi költségvetés 3143. számú 

„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési során. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Mellékletek: 

  

1. számú melléklet: Vámosi Ákos kérelme 

 

Budapest, 2017. június 8. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

 



„A” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1./ a Közért Egyesület részére …,- Ft támogatást nyújt annak működtetésére, fenntartásával 

kapcsolatos költségek finanszírozására, hátrányos helyzetű fiatalok részére szervezett 

rendezvények lebonyolítására, drámafoglalkozások tartására, továbbá működéséhez 

legszükségesebb eszközök beszerzésére a 2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és 

köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. 

 

Határidő: 2017. június 28. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

2./ Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Közért Egyesület Sz- .../2017. előterjesztés 

mellékletében foglalt kérelmét. 

 

Határidő: 2017. június 28. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 


