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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. Fentiekre tekintettel az alábbi alapítványok támogatását érintő ügyekben
szükséges a Képviselő-testület döntése:
I.
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
2019. január 21-én a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (a
továbbiakban: Peter Cerny Alapítvány) jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti támogatási
kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) felé.
A Peter Cerny Alapítvány kuratóriumának elnöke, Keresztes György, Önkormányzatunk
anyagi támogatását kéri a Peter Cerny Alapítvány munkájának segítésében, a koraszülöttek és a
beteg újszülöttek speciális mentésében, őrzött szállításában.
A Peter Cerny Alapítvány az elmúlt években 500.000,- Ft összegű támogatást kapott
Önkormányzatunktól, mellyel minden esetben maradéktalanul elszámolt.
II.
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány
2019. január 22-én az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány (a továbbiakban: Ars Nova
Sacra Alapítvány) jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti támogatási kérelemmel fordult az
Önkormányzat felé.
Az Ars Nova Sacra Alapítvány elnöke, dr. Répássy Dénes levelében leírja, hogy az általuk
támogatott nagy hagyományú kórus 2019 áprilisában a ferencvárosi Örökimádás templomban
kívánja előadni J. S. Bach János passió c. művét. Az előadni kívánt mű a zeneszerző egyik
legjelentősebb műve. A mű méltó módon kapcsolódik a húsvéti ünnepkörhöz, az előadás
látogatása minden kerületi lakos számára ingyenes.
A kérelemben bemutatásra kerül az Ars Nova Sacra Alapítvány szakmai múltja, valamint a
program részletezése.
III.
Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány
A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány (a továbbiakban: Közlekedési
Alapítvány) kérelmére a Képviselő-testület 251/2016. (IX.1.) számú határozatával 50.000,- Ft
értékben hozzájárult a lóvasút közlekedés megindítása tiszteletére emléktábla állításához,
melyet Újpesten terveztek felavatni. A fenti határozatot a 403/2016. (XII.13.) számú

határozatával a Képviselő-testület visszavonta, mivel a Közlekedési Alapítvány nem írta alá a
szerződést, kérelmét „szubjektív okok miatt” visszavonta.
A Közlekedési Alapítvány 2017. év májusában újból támogatást kért az előző évben tervezett
emléktábla felállításához, melyet a Képviselő-testület 221/2017. (VI.29.) számú határozatában
50.000,- Ft értékben támogatott. A támogatási szerződés utólagos kifizetéssel lett aláírva, 2018.
január 31. napi elszámolási határidővel. A Közlekedési Alapítvány elszámolása a hiánypótlásra
felhívó levél, és többszöri telefonon történt egyeztetés ellenére sem felelt meg a támogatási
szerződésben előírtaknak, így a támogatási összeg kifizetése nem történt meg.
A kérelmek alapján megállapítottam, hogy mindkét kezdeményezés támogatandó
Önkormányzatunk részéről, ezért a Peter Cerny Alapítványt a 2019. évi költségvetés 3143.
számú „Szociális és Köznevelési feladatok” költségvetési sora terhére, az Ars Nova Sacra
Alapítvány kérelmét a 2019. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi
feladatok” költségvetési sora terhére javaslom támogatni. Egyben javaslom a Képviselő-testület
221/2017. (VI.29.) számú határozatának visszavonását.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslatok elfogadására.
Budapest, 2019. február 12.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Mellékletek:
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelme
Ars Nova Sacra Alapítvány támogatási kérelme

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1.) az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a
költségvetési sor terhére … Ft összegben támogatja a Peter Cerny Alapítvány a Beteg
Koraszülöttek Gyógyításáért koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális mentésében,
őrzött szállításában végzett tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

2019. február 21.
dr. Bácskai János polgármester

2.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi
feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a
költségvetési sor terhére … Ft összegben támogatja J. S. Bach: János passió c. művének
előadását a IX. kerületi Örökimádás templomban.
Határidő:
Felelős:

2019. február 21.
Kállay Gáborné alpolgármester

3.) a 221/2017. (VI.29.) számú határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 21.
Kállay Gáborné alpolgármester

4.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a 1-2. pontokban szereplő támogatások
kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

