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Ügyiratszám: Kp/16998/2014/IV.
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban:
FESZGYI) igazgatója 2014. év március 21. napján kérelemmel fordult Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságához.
Az Igazgató Úr kérelmében a Gyermekek Átmenti Otthona – mint a FESZGYI telephelye –
számára kérelmezte a támogatás nyújtását. A támogatásból az intézményben elhelyezett
gyermekek részére szervezett kirándulások valósulnának meg az év első felében. A támogatás
megítélése esetén a rászoruló gyermekek főként olyan helyekre látogathatnak el, ahová
önerőből nehezen tudnának eljutni. A FESZGYI szervezésében a Tropicariumba, a Fővárosi
Állatkertbe, a Budakeszi vadasparkba, a Terror Házába tett látogatáson, valamint egy
Budapest-Visegrád hajókiránduláson vehetnének részt (a pontos programot az előterjesztés
melléklete tartalmazza).
A kérelem értelmében a támogatás teljes összegéből a belépőjegyek kerülnének kifizetésre
114.200,- Ft összegben az alábbiak szerint:
Helyszín

Jegyár

Összesen

1.

Tropicarium

21.300Ft

2.

Budakeszi Vadaspark

3.

Fővárosi Állatkert

4.

Terror Háza

5.

Budapest-Visegrád
hajókirándulás
ÖSSZESEN

9X1600Ft gyerekjegy
3X2300Ft kísérőjegy
10X600Ft gyerekjegy
3X1200Ft kísérő jegy
16X1300Ft csoportos jegy
5X2500Ft kísérőjegy
7X1000Ft gyerekjegy
2X2000 kísérőjegy
16X1500Ft gyerekjegy
5X3000 kísérőjegy

6.

9.600Ft
33.300Ft
11.000Ft
39.000Ft
114.200 Ft

A kérelmezett összeg kifizetésére a 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz.
önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor
terhére van lehetőség.
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján
döntsön a határozati javaslatról.
Melléklet:

A tervezett kirándulások bemutatása/ütemterve/listája/

Budapest, 2014. március 27.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy
1. támogatja a FESZGYI igazgatója – a Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezett
gyermekek részére szervezett kirándulások megvalósítására vonatkozó – kérelmét az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 114.200,- Ft
összegben.
Határidő: 2014. április 23.
Felelős: Illyés Miklós elnök

2. felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges
megállapodások megkötéséről.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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Melléklet

Tervezett kirándulások a Gyermekek Átmenti
Otthonában
1. Helyszín: Tropicarium

Időpont: 2014.04.17 (csütörtök)
Gyermekek létszáma: maximum 7 fő +2 kísérő
A kirándulás menete:
- 12.00-kor indulás az otthonból
- várható érkezés 13. óra
- a túra kb. 3 óra
- visszaindulás 16.00 óra
- várható érkezés otthonba 17.30 óra
Leírás:
A Tropicarium egy rendhagyó állatkert a Campona Bevásárlóközpontban, ahol az állatok nem
ketrecben, hanem hatalmas akváriumokban élnek, aminek világába a szemlélődő egy
látványalagútból nyerhet betekintést. Az akváriumban az „úr” 8 hatalmas cápa. Az állat
simogatóban nem kecskék szaladgálnak, hanem ráják úszkálnak.
Ez az akvárium Közép-Európa legnagyobb tengeri akváriuma.
A Tropicarium egyedülálló ötlete a Svédországban élő Farkasdi Károly nevéhez köthető, aki
1990-ben Svédország Kolmarden nevű városában hozott létre a világon először ilyen jellegű
szórakoztató intézményt, majd 2000-ben Budapestre is elhozta ezt a nagyszerű tervet. A terve
2000. május 26-ára meg is valósult és megnyílt Közép-Európa legnagyobb, 3000
négyzetméter területű tengeri akváriuma a Tropicarium Óceanárium, mit a rajongók
csak Tropinak hívnak
4

A Tropicarium kiállítása és kedvelt állatai
A látványban gazdag kiállítás bemutatja a hazai vizek élővilága mellett a tengerek, óceánok és
még a trópusi esőerdőkben rejlő flórát és faunát is. Mindez olyan környezetben látható, hogy
a látogató rövid ideig egy vadregényes trópusi dzsungel kalandorának érezheti magát.
A kiállítóhely 8 termében több száz fajta állat és növény éli békésen és akár szabadon
repkedve, vagy ágról ágra ugrálva az életét. Szabadon szállhatnak a színes, egzotikus
madarak, és a látogatók körül csintalan kis selyem majmocskák is grimaszolnak. A
függőhídról lenézve hatalmas aligátorok, komótos teknősök és más érdekes külsejű hüllők
heverésznek. A színes növény és állatvilágot rejtő akváriumokban a cápákon kívül olyan
hírhedt vízi „fenevadakkal” is találkozhatunk, mint a piranja vagy a muréna.
Egy másik hatalmas akváriumban a kedvenc kicsik mesehős, a bohóchal is ott lubickol.
Felejthetetlen

és tanulságos

élmény egy séta a Tropicáriumban, ami különféle

izgalmas program lehetőségeket is tartogat a látogatók számára.

2. Helyszín: Budakeszi vadaspark

Időpont: 2014.04.18 (péntek)
Gyermekek létszáma: maximum 7 fő + 2 kísérő
A kirándulás menete:
- 12.00-kor indulás az otthonból
- várható érkezés Budakeszire 13.00 óra
- a vadaspark megnézése kb. 2 óra
- visszaindulás 15.00 óra
- várható érkezés az otthonba 16.00 óra
Leírás:
A Budakeszi Vadaspark elsődleges feladata a Buda környéki erdők élővilágának, valamint
Magyarország más részein, illetőleg az Európában élő őshonos fajoknak a nagyközönséggel
való megismertetése. A Vadasparkban a természeti értékeket lehetőség szerint eredeti
formájukban, helyükön és érintetlen állapotban őrizik és mutatják be. Ez már önmagában is
5

egyedülálló! A bejárattól néhány méterre a park középső részén, a természetes élőhelyükön
ritkán megfigyelhető állatok- madarak, farkasok, kisragadozók, rágcsálók életét lehet
tanulmányozni. Rövid sétával lehet eljutni a nagyvadak bemutatóihoz és a Vadaspark
legmagasabb pontján épített kilátóhoz.

3. Helyszín: Fővárosi állatkert

Időpont: 2014.05.14 (szerda)
Gyermekek létszáma: maximum 16 fő + 5 kísérő
A kirándulás menete:
- 12.00-kor indulás az otthonból
- várható érkezés az állatkertbe 13.00 óra
- az állatkert megnézése kb. 4 óra
- visszaindulás 17.00 óra
- várható érkezés az otthonba 18.00 óra
Leírás:
A Fővárosi Állat- és Növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje, hiszen csaknem
százötven éves múltra tekint vissza. Alapításának gondolata már a reformkorban, az 1820-as 1830-as években is felmerült, de aztán a forradalom és a szabadságharc, majd az azt követő
elnyomás időszaka nem kedvezett az alapításnak. Végül néhány, az országért tenni kívánó
tudós hazafi kezdeményezésére ismét felmerült az Állatkert létesítésének gondolata. Az
„alapító atyák" között volt Szabó József geológus, Kubinyi Ágoston, a Nemzeti Múzeum
igazgatója, Gerenday József, a Füvészkert igazgatója, és legfőképpen Xántus János, aki
ekkorra már elismert zoológus és etnográfus volt.
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4. Helyszín: Terror Háza

Időpont: 2014.06.04 (szerda)
Gyermekek létszáma: maximum 7 fő + 2 kísérő
A kirándulás menete:
- 15.00-kor indulás az otthonból
- várható érkezés a múzeumba 16.00 óra
- a múzeum megnézése kb. 2 óra
- visszaindulás 18.00 óra
- várható érkezés az otthonba 19.00 óra
Leírás:
A Terror Háza Múzeum a 20. századi diktatúrák áldozatainak emlékére létrehozott múzeum
Budapesten, az Andrássy út 60. szám alatt. A maga nemében egyedülálló Terror Háza
múzeum az épületben fogva tartott, megkínzott és meggyilkolt honfitársainknak kíván
emléket állítani; a borzalmak kézzelfogható bemutatása mellett azonban azt is példázza, hogy
a szabadságért hozott áldozat nem volt hiábavaló.

5. Helyszín: Budapest- Visegrád hajókirándulás
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Időpont: 2014.06.25 (szerda)
Gyermekek létszáma: maximum 16 fő + 5 kísérő
A kirándulás menete:
- 9.00-kor indulás az otthonból
- várható érkezés a Visegrádra 11.00 óra
- a Visegrád megnézése kb. 4 óra
- visszaindulás 17.00 óra
- várható érkezés az otthonba 19.00 óra
Leírás:
A MAHART, vagyis Magyar Hajózási Részvénytársaság Magyarországon működő
személyi hajózási cég. Bár legtöbb hajóját a Dunán üzemelteti, sokat a Tiszán is lehet látni. A
MAHART szárnyashajói Budapesttől közlekednek Bécsig. Jelenleg több városba, köztük
Esztergomba és Visegrádra üzemeltet még szárnyashajó járatokat. Fő állomása a budapesti
Vigadó tér. A MAHART 20 hajójával és 9 szárnyashajójával eddig évente közel 500 000 utast
szállított. Nyáron, a főszezonban sűrítik a járatokat a Dunakanyar felé, hisz ez a táj sok
kiránduló csoportot vonz a fővárosból.
Budapest, 2014-03-21
Tisztelettel:

Garancz Anasztázia s.k.
szakmai vezető

Bázsa-Mosó László s.k.
nevelő-családgondozó

Gedeon Andor s.k.
igazgató

8

