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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az általa alapított Klébl Márton
Közalapítvánnyal, Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal, és Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal - a kialakult gyakorlat szerint - éves megállapodást kötött
meghatározott, a közalapítványok céljai közé illeszkedő olyan közfeladatok ellátására, amelyek
önkormányzat i feladatok is egyben.
A három közalapítvány 2022. évre vonatkozóan is kezdeményezte a korábbi évek gyakorlata
és folyó évben várható kiadásaik alapján az önkormányzat által nyújtandó támogatásokkal
kapcsolatos megállapodások megkötését
A feladataik ellátásához idén a három közalapítvány összesen 26.000.000,- Ft, azaz
huszonhatmillió forint összeget igényelt.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évi költségvetésében Egyéb
működési célú kiadások – Önkormányzati Alapítványok támogatása soron jelenleg
10.000.000,- Ft összeg áll rendelkezésre.
•
A Soroksár Sportjáért Közalapítvány 10.000.000,-Ft összegű támogatást igényelt.
A Közalapítvány 2021. évben a megállapodás szerinti feladatainak ellátására 5.000.000 Ft
összegű támogatást kapott a 243/2021. (VI. 08.) határozat alapján, majd további 5.000.000,-Ft
összegű támogatásban részesült a 471/2021. (XI. 09.) határozat alapján.
•
A Klébl Márton Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 6.000.000 Ft összegű
támogatást igényelt.
A Közalapítvány 2021. évben a megállapodás szerinti feladatainak ellátására 5.000.000 Ft
összegű támogatást kapott a 244/2021. (VI. 08.) határozat alapján.
•
A Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke 10.000.000,- Ft támogatást igényelt az alapítvány alapítójától.
A Közalapítvány feladatai ellátására 2019. évben 4.000.000,- Ft összegű támogatást kapott a
248/2019. (V. 07.) határozat alapján, majd 1.000.000,-Ft-ot a 245/2021. (VI. 08.) határozat
alapján. A Közalapítványnak mindkét összeggel 2022. április 30-ig kellett elszámolnia, mely
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy - az előterjesztésben foglaltak
alapján - a közalapítványok kezdeményezéseiről dönteni szíveskedjék.
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2. számú határozati javaslat melléklete alatt
jelen előterjesztés 1. számú mellékletét, a 3. számú határozati javaslat melléklete alatt jelen
előterjesztés 2. számú mellékletét, a 4. számú határozati javaslat melléklete alatt jelen
előterjesztés 3. számú mellékletét kell érteni.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2022. (V. 12.) határozata az önkormányzati alapítványok támogatási
keretösszegének megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati
Alapítványok támogatása soron jelenleg szereplő 10.000.000,- Ft összeget, figyelemmel az
önkormányzati közalapítványok indokolt írásbeli kérelmeiben foglaltakra:…………….. Ft

összegre megemeli a költségvetés Céltartalék – Egyéb tartalék sor terhére, egyidejűleg kéri a
Polgármestert, hogy a következő költségvetési rendelet módosításkor ezt az átvezetést is vegye
figyelembe és a költségvetésbe építse be.
Határidő: a költségvetési rendelet sorom következő módosítása
Felelős: Bese Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal közhasznú
tevékenység ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksár
Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) a
jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló
megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására ……………… Ft
összeget
biztosít
az
Önkormányzat
2022.
évi
költségvetésének
………………………………………… sora terhére.
II.
felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a
megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő
módosítására, a támogatási összeg kivételével.
III.
felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának
elnökével.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2022. (V. 12.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Közalapítvánnyal közhasznú tevékenység
ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Klébl
Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és
Művészeti Oktatásáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.) a jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység
ellátásáról szóló megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására
……………… Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
………………………………………… sora terhére.
II.
felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a
megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő
módosítására, a támogatási összeg kivételével.
III.
felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának
elnökével.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú
tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239
Budapest, Grassalkovich út 162.) a jelen határozat mellékletét képező közhasznú
tevékenység ellátásáról szóló megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok
ellátására ……………… Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének ………………………………………… sora terhére.
II.
felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a
megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő
módosítására, a támogatási összeg kivételével.
III.
felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának
elnökével.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2022. április 12.
dr. Göndör-Kökény Katalin
osztályvezető-helyettes
az előterjesztés készítője

Mellékletek:
1-3. számú melléklet: megállapodás-tervezetek
4. számú melléklet: egyeztető lap

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

