
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

239 . számú előterjesztés 

a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (ll 05 
Budapest, Bánya u. 31.) elnöke Mihalicska Terézia (a továbbiakban: Alapítvány) kérelmet 
nyújtott be "Az "Önkéntesség Napja" alkalmából" 2012. december 5-én megrendezésre 
kerülő kőbányai civil szakmai nap és 2012. december 21-ért tartandó civil karácsonyi 
ünnepség támogatása iránt. 

Az Alapítvány 1997. óta működik Kőbányán, a szociális helyzetük és egészségi állapotuk 
miatt önhibájukon kívül gondoskodásra szorulók részére biztosít olyan szolgáltatásokat, hogy 
képesek legyenek emberi méltóságuk és függetlenségük megőrzésére. Az Alapítvány munkája 
során a gyakorlati tapasztalatok alapján rugalmasan és költség hatékonyan végzi felvállalt 
feladatait, a programokat és szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja a rászorulók részére. A 
pályázati kérelem az előterjesztés l. melléklete. 

Polgármester úrral történt egyeztetés alapján a két rendezvény költségeihez bruttó 75 OOO Ft 
támogatást javasolok biztosítani a polgármesteri tartalékkeretbőL 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §(l) bekezdés d) pontja alapján 
az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, ezért az 
alapítványok által benyújtott kérelemről a Képviselő-testületnek kell dönteni. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. november 27. /?~-~' 
.~~:~' . ' Radvany1 Ga· or 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. (XII. 13.) határozata 

a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
kérelméről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 
31.) kérelmére 2012. december 5-én a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 
(1105 Bp. Szent László tér 7-14.) a kőbányai civil szervezetek és intézmények részére 
megrendezendő "Kőbányai Civil Szakmai Nap és 2012. december 21-én a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Bp. Előd u. 1.) megrendezendő 

hagyományőrző "civil karácsonyi ünnepség" költségeihez összesen bruttó 75 OOO Ft összegű 
támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. 
melléklet 4. sora terhére (polgármester általános tartalék). 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

polgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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20 ~dtiÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ 
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Kovács Róbert 2012 NOV 1 2. 
Polgármester Úr részére fA. -~ 

Ikt.sz.: 091/K/2012 
Tárgy: Felkérés és kérelem 

Budapest Főváros X. kerület Kőbán~a~ormányzat .trG-·l/Q~ ~()JI. \Ll 
, Qc9{J~ u.\~\\_,\-( ~~.n r 

Tisztelt Polgármester Ur! ·T U fJ, ~ ... 

Q:>~l\\l, ~L~ 
A~ elő~~leg, okt~ ber l ?-én e-maile~ k~ldött fel~érő l,evelünk?~? leírt rendezvény szervezés~ \.WI" 

modosltasra kerult, rotvel az Alap1tvany 15 eves evfordulo;ara tervezett programokat, a 
"Jótékonysági célú kiállítást" és a. "Tavas.zváró rendezvényünket " csak 2013 .. márci~--· a ..tá_-
második felében tudjuk megrendezni$.~zérttisztelette~ elnézést kérünk. ~ 
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Alapítványunk decembei: hónapban·,, két r~ndezvény megtartását tervezi, melyh . L/L / 
szeretnénk Polgármester Ur·támogatását ~érni.- ·• .. , r ,. ntfJij( 

. . t , . . , .. . ·c.v.fc.. 11. é.S . 
Az "Önkéntesség Világmipján'; d~~eníbe~ 5-é'n;·szerdán 10-13 óra közötti időpontban civil 

. szakmai napot szervezünk ( a. korábbi évekhez hasonlóan), a Körösi Csoma Sándor 
· Kőbányai Ku1turális Központban. 

A programbru,t, az új civil törvény, az önkéntes törvény és stratégia, az új pályázati 
lehetőségek és egyéb civil tájékoztatásokra kerül $.or, melynek szervezését és lebonyolítását 
az Alapítvány végzi. · 
A szakmai napra az Emberi Erőforrás Minisztériumból, a Önkéntes Központ Alapítványtól, a 
Nemzeti Együttrn.űködési Alap Tanácsától ·és a Ciyil Információs Centrumból hívunk 
szakembereket az előadások megtartására. Résztvevőként·· kb. 80-100 főt hívunk meg, a 
kerületi civil szervezetek, egyházak, cégek képviselőit. 
Ezúton szeretnénk tisztelettel felkérni Polgármester 'Qrat a rendezvényen a köszöntő 
megtartására. 

. .. 
Az Alapítvány másik rendezvénye a "Civil Karácsonyi Ünnepség", melyet minden évben · 

hagyományosan megrendezünk a hátrányos helyzetű, elsősorban egyedülélő idős klienseink 
részére, ez évben december 21-én pénteken \1~1,3 óra közötti időpontban, a KÖSZI 
Színháztermében. A rendezvényre kb. 150-200 főt-szeretnénk meghívni... 
Ezúton tisztelettel felkérjük Polgármester Urat, hogy a rendezvényen köszöntőt mondjon. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kérjük, hogy a rendezvények költségeinek hozzájárulásaként, azok színvonalas és sikeres 
megtartása érdekében, a programokat 150.000,- Ft összeggel támogatui szíveskedjék, amit 
előre is tisztelettel megköszönünk. 

Polgármester Úr m~gtisztelő jelenlétére és szíves támogatására feltétlenül számítunk. 

'.",. 

Tisztelettel és köszönettel: 
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Mihalicska Terézia 
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Országos Bírósági Hivatal 
Koordinációs és Szervezési Főosztály 

Igazolás 

Igazolom, hogy a(z) Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő 
Alapítvány /Székhely: Budapest/ elnevezésű szervezet az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1 )-(3) bekezdése, valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvény 105. § (1) bekezdése alapján a 2010. /.Jonalkód: 00000987/, 2011. /vonalkód: 
00008063/ évre vonatkozó papír alapú beszámolóját az Országos Bírósági Hivatalhoz 
személyesen behozta. · · 

Budapest, 2012. június 15. 

.· .. , 

file://C:\OBHBeszamolo v1.0b\igazolas.html 2012.06.15. 



Fővárosi Törvényszék 
Pk.60111/1997 . 

KIVONAT 

alapítvány nyilvántartási adatairól 

Az alapítvány nyilvántartási száma: 6593 

Az alapítvány neve: Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segitő 
Alapítvány 

Az alapítvány székhelye: 1105 Budapest, Bánya u. 31. l. em. 7. 

Az alapítvány célja: A szociálisan, egészségileg és kulturális szempontból hátrányos 
helyzetű állampolgárok megsegítése. 

Az alapítvány célja szerinti besorolása: 

Az alapítvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye: 
Mihalicska Terézia, 1105 Budapest, Bánya u.31. 

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős.bírósági határozat 
száma, kelte: Pk.60111/1997 /3, 1997.04.18. . . 

A kivonat a fent meghatározott alapítvány 2012 ·év június hó 15. napján hatályos 
adatairól készült. · 

'···~ '. 

Kelt: Budapest, 2012. év júni~~ ~~J§.~ ~apj.án. 


