
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
a) A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása 
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 2019. július 23. és 28. között rendezi meg a               
XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn. 
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány nyári szabadegyetemének célja olyan nyitott           
fórum biztosítása, ahol a kisebbségben élő magyarok, anyaországbeliek, valamint a          
szomszédos államokban élő többségi nemzet fiataljai találkozhatnak, és az aktuális          
társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális történésekről, a felmerülő problémákról és ezek           
megoldási stratégiáiról beszélgethetnek. 
Az Alapítvány azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a programot 500.000,-           
Ft-tal támogassa. 
Kérem a Képviselő-testületet, járuljon hozzá a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány           
500.000,- Ft-os támogatásához – előfinanszírozással – (XXX. Bálványosi Nyári         
Szabadegyetem szervezése), és annak fedezetét biztosítsa a 2019. évi költségvetés 8.1.1.           
Gazdálkodási céltartaléka soráról. 
  
b) Sorsod a Sorsom Alapítvány támogatása  
A kerületi Sorsod a Sorsom Alapítvány halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a            
nyár során 2 tábort is szervez Sukorón, illetve Zamárdiban. 
Az Alapítvány a táborok szervezéséhez az Önkormányzat segítségét kéri, a két tábor            
szervezési költsége 1.143.000,- Ft, melyhez 843.000,- Ft támogatási igényt jelöltek meg, a            
táborok megvalósításához 200.000,- Ft-ot javaslok. 
Kérem a Képviselő-testület, járuljon hozzá a Sorsod a Sorsom Alapítvány 200.000,- Ft-os            
támogatásához – előfinanszírozással – (halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek        
táboroztatása), és annak fedezetét biztosítsa a 2019. évi költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási           
céltartalék soráról. 
 
c) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelmében Önkormányzatunk        
anyagi segítségét kérte a Budai II. Mentőállomás (Alkotás u.) mentőautóinak fejlesztése, a            
megfelelő technikai háttér biztosítása érdekében. 
Az Alapítvány kerületi támogatóktól kapott támogatásokból 3 db. Perfúzor (a          
gyógyszeradagoláshoz szükséges csúcsminőségű, minden funkcióval ellátott infúziós pumpa)        
megvásárlását szeretné megoldani, a műszerek értéke összesen 1 864 044,- Ft,           
Önkormányzatunktól 500.000,-Ft összegű támogatást igényelnek. 
A szomszéd kerületben működő, de a kerületünk lakosságát is ellátó Budai II. Mentőállomás             
felszereltségének fejlesztését célzó támogatást Újbuda Önkormányzata az Országos        
Mentőszolgálat Alapítvány számára még nem állapított meg. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá az Országos Mentőszolgálat          
Alapítvány 500 000,- Ft összegű eszközvásárlási támogatását, mely összeg az Önkormányzat           



2019. évi költségvetés 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai során rendelkezésre          
áll. 
 
d.) Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány támogatása  
A kölcsönösségi alapokon szervezett partnervárosi gyermek táborokban a fogadó iskolák          
diákjai együtt nyaralnak az ideérkező gyerekekkel. 
Ennek keretében idén a Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola tanulói Tatán táboroznak az            
adai gyermekekkel és kísérő pedagógusaikkal. 
Az iskola tanulóinak költségeihez hozzájárulásként, 200.000,- Ft egyedi támogatást         
igényelnek. (A tábor szervezésének és a határon túlról érkező vendégek költségeinek           
támogatásáról a már született testületi döntés.) 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat jóváhagyásával a         
Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola tanulóik valamint kísérőik táborozási költségeinek        
biztosításáról, azaz az alapítvány támogatásáról dönteni szíveskedjenek. 
  
e) Kézdiszentlélek támogatása 
Az elmúlt években Önkormányzatunk rendszeres anyagi támogatásban részesített határon túli          
szervezeteket, és segítette a partnertelepülések különböző céljainak megvalósítását is. 
2018-ban Önkormányzatunk Kézdiszentlélek települést 5.000.000,- Ft támogatásban       
részesítette az árvízkár miatt szükséges híd újraállításához. 
Továbbra is szeretnénk a települést segíteni, az idei évben szeretnék megkezdeni Kultúrházuk            
felújítását, ennek teljes költsége 11.250.000,- Ft, melyhez javaslom, hogy 1.000.000,- Ft           
támogatást nyújtson Önkormányzatunk a 2019. évi költségvetés 8.1.7. Támogatások         
céltartaléka soráról. 
 
f) Szívem Csücske Alapítvány támogatása 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének       
137/2018.(X.18.)XI.ÖK számú határozat a) pontjával pályázat kiírására került sor a 0-3 éves            
korú gyermekek napközbeni ellátására, új férőhelyek kialakítására. 
A Szívem Csücske Alapítvány (1116 Budapest, Hunyadi Mátyás utca 35.) által fenntartott            
Bonifác Családi Bölcsődében (1115 Budapest, Tétényi köz 8.) 2019. május 15. napjától hét             
gyermek ellátásáról gondoskodnak a szolgáltatói nyilvántartásba vétel (működési engedély)         
értelmében. 
A pályázott előirányzat összege: 2 638 758 Ft.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a Szívem Csücske Alapítvány           
pályázati támogatását, mely összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetés 1.7.25.          
Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat során rendelkezésre áll. 
 
 
 
 



Kérem a Képviselő-testületet, hogy előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat           
fogadja el. 
 
 
Budapest, 2019. május 20. 

   
 

  dr. Hoffmann Tamás 


