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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 Vidámság Háza Alapítvány, valamint a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány az alábbi kérelmekkel
keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban
Önkormányzat).
I.
Vidámság Háza Alapítvány
A Ferencvárosi Kosztolányi Dezső Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) működését segítő Vidámság
Háza Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) elnöke, Róth Katalin levelében arra kérte az
Önkormányzatot, hogy támogassa az Iskola és a Ferencvárosi Epres Óvoda (továbbiakban: Óvoda)
közötti szakmai együttműködést.
A támogatási kérelem 4 fő továbbképzési költségére vonatkozik a Polgár Judit által megalkotott
Sakkpalota program óvodai és iskolai kiterjesztése érdekében.
A Polgár Judit Sakk Alapítvány egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános
képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő
gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A Nemzeti Alaptantervben az általános iskolák alsó
tagozatában 2013-tól választható tantárgyként szereplő új tárgy, a sakk alapszabályait és
eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok
készségszintű elsajátítását.
A fenti program kibővülne egy teljes óvodai programcsomaggal, megvalósításához az Iskola és az
Óvoda közötti együttműködésre van szükség.
Az Alapítvány a továbbképzési költség 240.000,- Ft összegű támogatásához kéri az Önkormányzat
segítségét, mely összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sora terhére rendelkezésre áll.
II.
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány
Böröcz László a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány (továbbiakban: 2B Alapítvány) elnöke 2018.
november 12. napján kelt, jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező kérelmével kereste meg az
Önkormányzatot.
A kérelemben leírtak szerint a 2B Alapítvány a közelgő adventi és karácsonyi ünnepkörhöz szervesen
kapcsolódva kiscsoportos kézműves ajándékkészítési tanfolyamokat kíván tartani a 2B Galériában. A
foglalkozások vezetésére neves szakembereket kértek fel. A résztvevők tervezett létszáma 90 fő, a
programokon való részvétel ingyenes.
Az Alapítvány elnöke a kérelmében bemutatott programok támogatására kéri a Tisztelt Képviselőtestületet.

A támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
rendelet 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési során.
III.
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány
A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány levelében azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz,
hogy a 2019. február 23-án huszonharmadik alkalommal megrendezésre kerülő „Csángó Bál”
megszervezéséhez anyagi támogatást biztosítson.
A csángók hagyományos budapesti fesztiválja során gyimesi és moldvai csángó magyar
hagyományőrző, valamint magyarországi hivatásos és amatőr együttesek színpadra lépésével a
rendkívül régies és páratlanul gazdag csángó zene- és tánchagyományba nyerhetnek betekintést a
résztvevők, továbbá a kortárs művészetek eszközeivel, keramikus és fotó kiállítás révén is bemutatásra
kerülnek a csángó kultúra egyes elemei.
A kérelem alapján javasolom, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
polgármesteri feladatok ellátására elkülönített keret terhére a Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány
részére 100.000, - forint, egyszeri pénzügyi támogatást biztosítson a Képviselő-testület.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Budapest, 2018. november 16.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Mellékletek:
1. számú melléklet: Vidámság Háza Alapítvány kérelme
2. számú melléklet: 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány kérelme
3. számú melléklet: Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány kérelme

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
a) az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sora feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a
költségvetési sor terhére a Vidámság Háza Alapítvány részére ……. Ft összegű
támogatást nyújt 4 pedagógus részvételéhez a Polgár Judit által létrehozott Sakkpalota
programban.
Határidő: 2018. november 22.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
b) a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány részére …,- Ft támogatást nyújt Sz-…/2018.
számú előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott
„Ajándékkészítési tanfolyam” költségeinek támogatása céljára a 2018. évi költségvetés
3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sora terhére.
Határidő: 2018. november 22.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
c) a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 100.000 Ft támogatást nyújt a
XXIII. Csángó Bál megrendezése céljára a 2018. évi költségvetés 3209. számú
„Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok” költségvetési sora terhére.
Határidő: 2018. november 22.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
d) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az a)-c) pontokban rögzített
támogatások kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

