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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány 

támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

D. Kovács Róbert Antal polgármester úr a Kőbányai Idősügyi Tanács (a továbbiakban: 
Tanács) munkájában résztvevő szervezetek számára a 2018. évben is 100 OOO Ft támogatást 
biztosít a karácsonyi ünnepségek költségeihez. A tájékoztató levél az előterjesztés 2. 
melléklete. 

A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány (1105 Budapest, 
Bánya utca 31., a továbbiakban: Alapítvány) 21 éve folyamatosan működik Kőbányán, a 
kezdetektől tagja a Tanácsnak. Az alapító okiratában meghatározott céljai között szerepel az 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 

gondozása, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, rekreációs programok 
szervezése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az 
Alapítvány a programokat és szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja a rászorulók részére. 

Alapítvány támogatásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület dönthet. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület az Alapítvány részére is nyújtson 100 OOO Ft támogatást 
a karácsonyi ünnepség költségeihez. 

II. Hatásvizsgálat 

A Képviselő-testület döntésével az Alapítvány a Tanács többi tagszervezetéhez hasonlóan 
részesülhet a karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó önkormányzati támogatásból, és 
megszervezheti a saját rendezvényét. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvány támogatásához szükséges 100 OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 13. melléklet 7. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére javasolom 
biztosítani. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2018. december „ l..i · " 

· pontból ellenjegyzem: 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (XII. 13.) határozata 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány 

támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány (1105 Budapest, Bánya utca 31.) 
részére 100 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a karácsonyi ünnepség költségeihez a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 7. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat 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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KŐBÁ-NYA 
az élö város 

....... i.: .. :-: ... molléklet az előterjesztéshez 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat 

Polgármestere 

Kőbányai ldősügyi Tanács valamennyi tagja 
részére· 

Tisztelt ldősügyi Tanács Tag! 

Közeledik az év legmeghittebb, legbensőségesebb ünnepe. A szeretet ünnepe. 

Advent beköszöntével ünnepi díszbe öltöztetjük otthonunkat, Kőbányát kigyúlnak a 
karácsonyi fények, felállítjuk a Szent László téren az életnagyságú betlehemi jászolt és az 
Újhegyi tavat óriásfenyővel díszítjük. A gyermekeknek, családoknak két helyszínen is 
ingyenesen használható szabadtéri korcsolyapályával kedveskedünk a városközpontban, 
valamint az újhegyi városrészben. Kőbánya karácsonyfáját az idén a Szent László téren 
állítjuk fel advent első vasárnapján. Ígérem, igazán különleges és nemes célt szolgáló lesz. 

A karácsonyi készülődés során sem felejtkezünk meg a legfontosabbról, a gondoskodásról. 
Szeretnénk ezekben a hetekben is mindent megtenni annak érdekében, hogy segítsük szebbé 
tenni a kőbányaiak, a kisebb és nagyobb helyi köz~sségek karácsonyát. 

Mindezek szellemében örömmel értesítem Önt arról, hogy a Kőbányai Idősügyi Tanács 
munkájában résztvevő s~ervezetek számára 100 OOO forint támogatást biztosítunk, mely 
összeggel közösségük, klubjuk karácsonyi ünnepségének megrendezéséhez szeretnénk 
hozzájárulni. 

Kérem, fogadják szeretettel! Békés adventet, áldott ünnepvárást kívánok! 

Budapest, 2018. november „ l(;,, 
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