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ELŐTERJESZTÉS 
A Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

2016. november 16-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 (továbbiakban: Egyesület) elnöke Vámosi Ákos úr jelen előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező levelében kérte Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatását az Egyesület működtetéséhez.  

 

A kérelemben leírtak szerint az Egyesület munkáját új vezetőséggel folytatja, de továbbra is a 

Ferencváros területén élő, hátrányos helyzetű fiatalokkal kíván foglalkozni. Az Egyesületnek 

az előző vezetés által felhalmozott közműtartozása van, mely akadályozza jelenlegi 

működését. Kérelmében ezen tartozás rendezéséhez, valamint tevékenységük újraindításához 

kéri a támogatást.  

 

Az Egyesület újraindításhoz havi 140.000,- Ft támogatásra (a kérelem szerint ez a minimális 

működés havi költsége) volna szükség, mely összeget a korábbi közműtartozások 

kiegyenlítésére és az újraindulás időszakának közüzemi számláinak kifizetésére fordítanák. 

Az Egyesületnek jelenleg – a benyújtott kérelem szerint – 290.000,- Ft közműtartozása van. A 

kérelemben jelzettek alapján az alapszintű működés költsége havonta összesen 375.000,- Ft 

lenne, mely már az önkéntes tevékenységen felül, kiszámítható működést tenne lehetővé. 

 

A támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2016. 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 

2. számú melléklet:  Közért Egyesület Közműtartozása 

 

Budapest, 2016. november 11. 

 

 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 az egyesület 2016. december 01. – 

2017. április 30. közötti időszak havi – az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt – 

működési költségeinek támogatása és – az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti – 

hátralékainak kiegyenlítése céljából a 2016. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és 

köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. 

 

Határidő: 2016. november 16. 

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-   /2016. előterjesztés 

mellékleteiben foglalt kérelmét. 

 

Határidő: 2016. november 16. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 


