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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Algernon Alapítvány azzal a kéréssel fordult Csepel Önkormányzatához, 
hogy az idei esztendőben is lehetőségeinkhez mérten támogassa az 
Alapítvány karitatív tevékenységét, mellyel a sérült gyermekeket és fiatalokat 
nevelő, rossz szociokulturális körülmények között élő csepeli családok 
megsegítését valósítanák meg.   
A Baptista Szeretetszolgálat szintén megkereste az Önkormányzatot, hogy 
adománygyűjtő akciójukhoz csatlakozva támogassa a Heim Pál 
Gyermekkórházat. 
Előterjesztés keretében teszek javaslatot támogatások nyújtására az alábbiak 
szerint: 
 

Támogatott 
megnevezése Támogatás célja Támogatás 

összege 

Algernon 
Alapítvány 

 

Mészáros Jenő Óvoda, 
Általános Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
tanulóinak támogatása 

450.000 Ft 

Heim Pál 
Gyermekkórház 

Fejlesztéséért 
Alapítvány 

az ellátott gyermekek javára 200.000 Ft 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 9. §-a 
értelmében nem vehet részt döntéshozóként az, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, 
mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő, 
valamint a testvér) a támogatni kívánt szervezetekkel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni 
szíveskedjék. 
 
Budapest, 2023. február „……”. 
 

 
Borbély Lénárd 

polgármester 
Mellékletek: 
 

1.sz. melléklet: Algernon Alapítvány megkeresése 
2.sz. melléklet: Baptista Szeretetszolgálat megkeresése 
3.sz. melléklet: Egyeztető lap 
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1. számú Határozati javaslat 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2023. évi költségvetés elfogadását követően az 1905. sorszámon 
szereplő „Általános célú támogatás” céltartalék terhére 450.000 Ft, azaz 
négyszázötvenezer forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt az 
Algernon Alapítvány (székhelye: 1215 Budapest, Ív utca 8-12., képviseli: 
Orlovácz Edit) részére. A támogatási összeg kizárólag a támogatott Mészáros 
Jenő Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény tanulói számára szánt tanszerek vásárlására, utazási költségeire és 
rendezvényeik költségeire fordítható. 
 
Határidő:      2024. január 31. 
 
Felelős:     Borbély Lénárd polgármester 
 
Végrehajtás előkészítésért felelős:  Muraközi Dóra kabinetfőnök 

Szeder Istvánné 
városgazdálkodási ágazatvezető 

 
 

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű 
támogató szavazata szüksége 
 

2. sz. Határozati javaslat 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2023. évi költségvetés elfogadását követően az 1905. sorszámon 
szereplő „Általános célú támogatás” céltartalék terhére 200.000 Ft, azaz 
kettőszázezer forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt a Heim 
Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány (székhelye: 1089 Budapest, Üllői 
út 86., képviseli: Pataki János) részére. A támogatási összeg kizárólag az ellátott 
gyermekek javára  fordítható. 
 
Határidő:      2024. január 31. 
 
Felelős:     Borbély Lénárd polgármester 
 
Végrehajtás előkészítésért felelős:  Muraközi Dóra kabinetfőnök 

Szeder Istvánné 
városgazdálkodási ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű 
támogató szavazata szüksége 
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3. számú melléklet 
 

EGYEZTETŐ LAP 
 

támogatás nyújtására civil szervezet részére 
 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné 
      városgazdálkodási ágazatvezető  
 

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 

 

Budapest, 2023. február   

 

 
Szeder Istvánné 

városgazdálkodási ágazatvezető 
 
 
 
 

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Villányi Dóra 
      aljegyző 
 

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 

Budapest, 2023. február  

 

 

dr. Villányi Dóra 
aljegyző 

 
 

 


