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3 ') . számú előterjesztés 

Eisenkrammer Károly Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerésével járó jutalmának 
adományként történő átadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Önkormányzat) az elismerő cím adományozásáról szóló 159/2018. (IV. 19.) KÖKT 
határozatában Eisenkrammer Károly részére kiváló sportszervezői tevékenysége 
elismeréseként Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerő címet adományozott. Az 
önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2012. (III. 2 7.) 
önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése szerint az elismerő cím kitüntetéssel a Képviselő
testület díszoklevelet és háromszázezer forintot adományoz. 

Eisenkrammer Károly az elismeréssel járó 300 OOO Ft-ot nem kívánja átvenni, és azt felajánlotta 
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhelye: 1145 
Budapest, Amerikai út 14., adószáma: 18005282-1-42, nyilvántartási száma: 01-01-000331 2, 
bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000013-38730007, képviseli: Dr. Gruiz 
Katalin elnök, a továbbiakban: Alapítvány) részére azzal, hogy azt kizárólag a Kőbányán , a 
Márga utca 28. szám alatt található Rehabilitációs és Sportcentrumhoz (a továbbiakban: 
Sportcentrum) kötötten használhatják fel rendezvény, sportesemény szervezésére, sportszerek 
beszerzésére. 

Javasolom, hogy az Eisenkrammer Károly úr által felajánlott 300 OOO Ft összeget az 
Önkormányzat közvetlenül az Alapítvány részére utalja át adományozási szerződés alapján. 

II. Hatásvizsgálat 

Eisenkrammer Károly felajánlásával az Alapítványon keresztül egy, a kerületünkben található 
rehabilitációt és sportolást segítő intézmény gyarapodik, mely fogyatékkal élők részére nyújt 
lehetőséget a napi sportolásra, rehabilitációra. A támogatás tetszőlegesen használható fel a 
Sportcentrumban megvalósuló, a fogyatékkal élők részére szervezett program, sportesemény 
költségeire, sporteszközök beszerzésére, ezáltal bővülhetnek az intézményben a programok, 
illetve a sportolási lehetőségek. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 4. sorában 
és az 5. melléklet 2. pont 4. sorában biztosított. A támogatást adományozási szerződés 

keretében biztosítja az Önkormányzat. 

Az alapítványi támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 20 1 1. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. június ,,(~ - " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

D~ ián 
jegyző 

D. Kovács Róbert 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (VI. 21.) határozata 
Eisenkrammer Károly Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerésével járó jutalmának 

adományként történő átadásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Eisenkrammer 
Károly Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerésével járó 300 OOO Ft jutalmat Az Értelmi 
Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhelye: 1145 Budapest, 
Amerikai út 14., nyilvántartási száma: 01-01-0003312) részére adományozza azzal , hogy a 
támogatás az Alapítvány által fenntartott és működtetett Rehabilitációs és Sportcentrum javára 
használható fel sportesemény szervezésére, illetve sportszerek beszerzésére. A támogatás 
fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018 . évi kö ltségvetésérő l 
szóló 5/2018. (II. 23 .) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 4. sorában és az 5. melléklet 
2. pont 4. sorában biztosított. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adományozási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Budapest X. kerület, Kőbánya Polgármesteri Hivatal 

Kovács Róbert 
polgármester részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület! 

.L.J , lM.~ ~ l e....,t., 

iZ ( ú-' ó ~ e. e-r I -~ -1 r / k l. , ·. 

) . /' 
2018 JúN 11'. 

tárgv: 

Díj felajánlás 

Nagy megtiszteltetés, hogy az Önkormányzat, Polgármester Úr a képviselők rám is gondoltak, 
amikor az ez évi elismerő címek adományozásáról döntöttek! Az elismerő címet 

természetesen elfogadom, és büszkén viselem! 

A Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerő címme l járó 300 OOO Ft jutalmat fel kívánom 
ajánlani az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány rész ére, 

különösen a kőbányán található Rehabilitációs és Sportcentrumhoz kötötten . 

Kérem a Hivatalt, hogy az Önkormányzat juttassa el ezt az összeget az Alapítvány részére! 

Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány adatai: 

• székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 14., 

• adószáma: 18005282-1-42, 

• nyilvántartási száma: 01-01-0003312, 

• bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000013-38730007, 

• képviseli: Dr. Gruiz Katalin elnök 

Javaslom, hogy az alapítvány a Kőbányán található Rehabilitációs és Sportcentrumhoz 
kötötten használhatja fel a támogatást, mint pé ldául rendezvények, sportesemények 
szervezése, felújítási, javítási munkálatok, sportszerek beszerzése, stb. 

A Rehabilitációs és Sportcentrum címe: 1103 Budapest, Márga utca 28 . 

Hozzájárulásukat, a felajánlás érintetthez történő eljuttatásában való segítségüket előre is 
köszönöm! 

Budapest, 2018. június 11. 

Köszönettel, 

Eisenkrammer Károly 


