
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

S 11- . számú előterjesztés 

a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kolturális Segítő Alapítvány 
támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Mihalicska Terézia, a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány 
(1105 Budapest, Bánya utca 31., a továbbiakban: Alapítvány) elnöke kérelemmel fordult a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
2017. december 15-én, 14.00 órakor a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
(KÖSZI) színháztermében megrendezésre kerülő civil karácsonyi ünnepség költségeinek 
támogatása iránt. A kérelem az előterjesztés 2. melléklete. 
Javasolom, hogy az Önkormányzat 100 OOO Ft támogatást biztosítson az Alapítvány részére. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljai között kiemelten szerepel az 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 

gondozása, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, rekreációs prograrnek 
szervezése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az 
Alapítvány 20 éve folyamatosan működik Kőbányán. Az Alapítvány munkája során a 
gyakorlati tapasztalatok alapján rugalmasan és költséghatékonyan végzi felvállalt feladatait, a 
programokat és szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja a rászorulék részére. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvány támogatásához szükséges 100 OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelete 12. melléklet 7. sora (Polgármester általános tartalék) terhére 
javasolern biztosítani. 
A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. §4. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2017. november" {~ ·" 

ontból ellenjegyzem: 



l . melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (XI. 23.) határozata 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány 

támogatási kérelméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány (ll 05 Budapest, Bánya utca 31.) 
részére l 00 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei 
összefliggő módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) önkormányzati rendelete 12. melléklet 7. 
sora (Polgármester általános tartaléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Kovács Róbert Polgármester Úr részére 

Budapest, Szent_László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Havasi Gyopár Alapitvány . 20 éve folyamatosan működik Kőbányán. Célcsoport'!.!nk a 
hátrányos helyzetü klienseink, elsősorb,an olyan egyedülálló idősek, betegek, akjk csak az 
általunk szervezett rendezvényeken vesznek részt, emellett roma csal;idoknak, munkan..élküli 
nőknek, pályakezdő fiataloknak is segítünk életminőségtik javítása érdekében, információs, 
tanácsadó, segítő szolgálatunkon és rendezvényeinken kereszttiL 

Jelenleg szervezetünk. anyagi lehetőségei szükösek, a meghirdetett pályáza.tokon foly~atps~ 
részt veszünk, de forráshiány iniatt elutasítanak vagy várólistára ketülünk. Saját bevételüíik, 
az adományok és az l% Összege is csökkel'J.t 

Tisztelettel ké1jiík Polgármester Úr és a Kőbányai Önkormányzat Képvisclő~testületét , 
hogy a civil karácsonyi renclezyényilnk sikeres meJiValósitását 200eFt támogatással segiteni 
szíveskedjenek. 

AdveJiti~karácso:pyi ünnepségünket december 15wén pénteken 14 órai kezdett~! 
. ..l""'"---:-:-:---7"':':--'-':"-;'-=-:~~-:--~--

rendezzük, elsősorban az egyedülélő, kisnyugdíjas klienseink 250 fő részére. 
Hagyományainknak .megfelelően, a köszöntök után, kulturális müso1Tal :és kis 
ajándékkal kedveskedünk . 
A rendezvény helyszíne: a KÖS ZI szinházterme. 

Tisztelettel felkérjük Polgármester Urat akarácsonyí ünnepség köszöntőjének megtartására. 

Az Önkom1ányz~t eddigi t~ogatásait ezúton is tisztelettel megköszönjük. 

Budapest, 2017. október 27. Tisztelettel és köszönettel: 
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