
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

Iktató szám: 73/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. március 10-i ülésére 

 
Tárgy:     Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány kérelme 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Szilági Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda 

      

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság,  
2022. március 9. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

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 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 Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) képviselője, Kapocsi Tímea 

Éva jelen előterjesztés mellékletét képező, 2022. február 3. napján kelt levelében kérelemmel 

kereste meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban: 

Önkormányzat). 

 

Az Alapítvány képviselője kérelmében előadja, hogy a József Attila-lakótelepen 1961. óta 

működik a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola, mely 2021-2022. tanévben 

ünnepeli alapításának 60. évfordulóját. Az évforduló tiszteletére az Alapítvány 500 példányban, 

300 oldal terjedelemben emlékkönyvet szeretne megjelentetni. 

 

Az Alapítvány által megjelentetni kívánt emlékkönyv az iskola múltját, a volt diákok 

megemlékezéseit, a jelenlegi diákok munkáit mutatná be 5.000 fénykép feldolgozásával. Az 

emlékkönyv kiadási költsége az Alapítvány által bekért ajánlatok alapján egy és másfél millió 

forint + ÁFA közé esik (a legolcsóbb árajánlat: 1.199.280,- Ft + ÁFA), mely összeg teljes 

megfizetését jelenlegi anyagi helyzetük nem teszi lehetővé, így kérnék Önkormányzatunk 

támogatását az emlékkönyv megjelentetési költségeihez. 

 

A fentiek alapján javaslom az Alapítvány támogatását 300.000,- Ft összegben, melyhez a 

szükséges fedezet rendelkezésre áll az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II.22.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi 

feladatok” költségvetési előirányzatán. 

 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján 

döntsön a kérelem támogatásáról. 

 

Budapest, 2022. március 3. 

 

  Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 

 

Mellékletek:   

- Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány kérelme 

- évkönyv bemutató példánya 
  



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti 

jelleggel magához vonja a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak  az 

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletében 

szereplő 3146. számú „Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési előirányzat feletti rendelkezési jogát és úgy dönt, hogy ezen költségvetési 

előirányzat terhére a Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány (székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás 

utca 13., adószám: 18227107-1-43) részére 300.000,- Ft., azaz Háromszázezer forint 

támogatást nyújt a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola fennállásának 60. 

évfordulójára kiadásra kerülő emlékkönyv előállítási költségeire és felkéri a polgármestert, 

hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről. 

  

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


