
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
1.) Önkormányzatunk ebben az évben már több alkalommal döntött partnervárosi          
támogatásról. 
Az elmúlt évben a kárpátaljai Bene Község művelődési házának felújításához nyújtottunk 2            
M Ft támogatást. A munkálatokhoz nehezen találtak kivitelezőt, de végül sikeresen           
felújították az épület teljes villamos- és vízvezetékrendszerét, és a Bene Alapítvány           
megküldte elszámolását. 
A több mint 5 millió forint költségvetésű munkához több helyre pályáztak még, így többek              
között a „Keleti Partnerség Ukrajna 2017/2018” programtól nyertek el támogatást. 
Mivel az épületben további munkálatok elvégzésére lenne szükség, elsősorban most már a            
belső terek helyreállítására (gipszkartonozás, padlózat, hidegburkolat), ezért az Alapítvány         
elnöke megküldte támogatási kérelmét. 
Tekintettel arra, hogy a partnertelepülések támogatását évről évre tervezzük a költségvetési           
rendeletben, ezért az igényelt összeg rendelkezésre áll a 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka           
soron.  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a Benei Kultúrház felújításához           
1.000.000,- Ft-tal a Blahodiynyy Fond Ben / Bene Alapítványon keresztül          
előfinanszírozással a határozati javaslat elfogadásával.  
  
  
2.) Az Eötvös Collegiumért Alapítvány azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz,           
hogy a 2019-ben megrendezésre kerülő UNESCO Eötvös Loránd emlékévhez kapcsolódóan          
nyújtson az Önkormányzat anyagi támogatást az Eötvös József Collegium kertjében található           
tó újjáépítésére és környezetének kialakítására. 
Az Eötvös Loránd emlékévhez kapcsolódó nemzetközi konferencia vendégei lesznek az          
Eötvös Loránd Tudományegyetem anyaintézményének, a párizsi École Normale Supérieure,         
valamint a Sculola Normale Superiore di Pisa képviselői. A kerti tó és benne a szimbolikus               
jelentésű szökőkút az ő látogatásuk alkalmával kerülne átadásra. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és járuljon hozzá az            
Eötvös Collegiumért Alapítvány 2.000.000,- Ft-os támogatásához – előfinanszírozással –         
(kerti tó újjáépítése) és annak fedezetét biztosítsa a 2018. évi költségvetés, 8.1.1.            
Gazdálkodási céltartalék sorról. 
  
 
3.) A Vidám Segítők Alapítvány kórházakban és idősotthonokban rendez zenés bohóc és            
szórakoztató műsorokat. Ezen tevékenysége támogatásának reményében fordult       
Önkormányzatunkhoz, hogy az utazási, eszköz- és anyagköltségei (pl. luftballon), valamint a           
személyi jellegű kiadásai egy részét fedezni tudja. 



Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a Vidám Segítők Alapítvány 200.000,-           
Ft-os támogatásához – előfinanszírozással – szórakoztató műsorok rendezésére kórházakban         
és annak fedezetét biztosítsa a 2018. évi költségvetés, 8.1.1. Gazdálkodási céltartalék sorról. 
 
4.) Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul és a „Kárpátaljai Panoráma” Kulturális          
Alapítvány azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy támogassa Beregszász          
karácsonyi városdíszítő programját. A megkeresés alapján javaslom a tisztelt         
Képviselő-testületnek, hogy az említett Alapítványon keresztül az Önkormányzat nyújtson         
1.000.000,- Ft támogatást a település díszítésére a 2018. évi költségvetés, 8.1.1.           
Gazdálkodási céltartalék sorról. 
 
 
5.) Az Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány a         
Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 4 alsós osztályának öltözőszekrényeit cserélné ki,         
melyből 3 osztályéra az alapítvány biztosít fedezetet 400.000 Ft értékben. Az           
Önkormányzathoz azzal a kéréssel fordultak, hogy a 4-dik alsós osztály szekrényeinek           
megvásárlását is támogassa. Így a folyosón lévő valamennyi osztály megkaphatná az új            
szekrényeket. A szekrények 32 évesek, felújításuk már nem lehetséges. A vásárlás várható            
költsége 600.000 Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá az Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek          
Általános Iskoláért Alapítvány támogatásához - előfinanszírozással - az öltözőszekrények         
vásárlásához, ennek fedezetét biztosítsa a 2018. évi költségvetés, 8.1.1. Gazdálkodási          
céltartalék sorról. 
 
Budapest, 2018. november 20. 
  
  
 

    dr. Hoffmann Tamás 


