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Ügyiratszám: Kp/16489-1/2013/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Ferencváros „deák” közalapítvány a 2012. június 26. napján megkötött támogatási
szerződésének 3.3. pontja alapján köteles a támogatás összegét a Közalapítványokra
vonatkozó számviteli szabályok alapján a bevételei között nyilvántartani, és a 2012. évi
közhasznúsági jelentésébe (2013. június 30-ig) a cél szerinti felhasználásról részletesen
elszámolni, a Ferencvárosi Képviselő-testület felé előterjeszteni, valamint erről a
kerületi közvéleményt tájékoztatni.
A Közalapítvány ennek megfelelően eljuttatta az Önkormányzat részére a mellékelt
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a leadott közhasznúsági jelentését.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 3932. Deák ösztöndíj során 11 millió forintot áll rendelkezésre a
közalapítvány részére.

Budapest, 2013. április 29.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu
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Ferencvárosi „deák” Közalapítvány
Tartalmi beszámoló a Kuratórium 2012. évi munkájáról
A Közalapítványnak megalapítása óta célja a Ferencvárosban élő tehetséges, de anyagi okok
miatt tanulmányaikat folytatni nehezen tudó, szociálisan hátrányos helyzetű 6-14 éves
gyermekek, 15-18 éves fiatalok és 19-25 éves ifjúkorúak tanulmányainak támogatása,
életkilátásainak jobbítása, valamint jövőbeni társadalmi helyzetük megalapozása. Mindezek
megvalósításának érdekében Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetéséből 11 000 000 Ft keretösszeget biztosított a Közalapítvány részére. A
kuratórium a 2012. évben így az alábbi pályázatokat írta ki az alábbi témakörökben:

2012. évi tavaszi pályázati felhívások
pályázat típusa
korosztály
6-15 éves diákok részére
taneszköz beszerzésének támogatása
(tanulást segítő, tanulmányi eredmény javítását
biztosító taneszköz beszerzésének érdekében
kerületi oktatási intézményeink tanulói részére)
15-25 éves diákok-hallgatók részére
tanulmányi ösztöndíj
(közép- és felsőoktatási képzésben részt vevő
nappali tagozatos diákok részére ösztöndíj)
10–21 éves diákok-hallgatók részére
zenei tanulmányi ösztöndíj
(zeneiskolai tanulmányokat folytató zenei
továbbképzősök részére ösztöndíj)
10 – 19 éves diákok részére
sport ösztöndíj
(egyéni- és csapat sportágakban
versenyszerűen sportoló egészséges és
fogyatékkal élő diákok részére)
12-14 éves diákok részére
felsős tanulmányi ösztöndíj
(Kerületében működő oktatási intézmény 5.-6.7. évfolyamról 1-1 tanulót javasolhat.)
16-25 éves diákok részére
idegen nyelvi tanulmányok utólagos
támogatása
(számlával igazolt nyelvtanfolyami díj
visszatérítése)
A ferencvárosi lakóhely, valamint a nappali képzésben történő részvétel minden esetben
feltétele a pályázati részvételnek.
A Kuratórium 2012. március 27-i ülésén döntött a 2011-2012-es tanévre vonatkozó tavaszi
pályázati kiírásokról és 2013. május 8-i, május 29-i ülésein bírálta el a határidőben beérkezett
pályázati anyagokat. Az alábbiakban összegeztük a támogatottak számát és a támogatások
pénzösszegét:

Pályázat
megnevezése
taneszköz
beszerzésének
támogatása
felsős tanulmányi
ösztöndíj
tanulmányi ösztöndíj
középiskolások
tanulmányi ösztöndíj
felsőoktatás
nyelvvizsga
megszerzésének
támogatása
zenei tanulmányi
ösztöndíj
sport ösztöndíj
egyéni
sport ösztöndíj
csapat
összesen

Pályázók
száma

Tavaszi pályázatok
Támogatottak
száma (fő)

Támogatás
összege/Ft/Fő

Összesen (Ft)

121

121

20 000

2 420 000

22

22

10 000

220 000

23

16

45 000

315 000

6

5

63 000

720 000

3

1

40 000

40 000

38

33

25 000

825 000

11

8

40 000

320 000

25

20

40 000

795 000

249

226

5 655 000

A hagyományoknak megfelelően tavasszal adta át a Kuratórium a „deák” Emlékérmeket és
az azzal járó pénzjutalmakat. Az igazgatói javaslatok alapján a felső tagozatban végig
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel bíró, aktív közösségi munkát végző diákok
részesülhettek díjazásban. Az Emlékéremmel járó 60 000 Ft/fő jutalomban az érintett 10
kerületi fenntartású oktatási intézményből a 2012. évben 9 diák kapott Emlékérmet
(összesen: 540 000 Ft).
A Kuratórium 2012. október 9-i ülésén döntött a 2012. évi tanévre vonatkozó őszi pályázati
kiírásokról, és 2012. november 20-i ülésén bírálta el a határidőben beérkezett pályázati
anyagokat. Az alábbiakban összegeztük a támogatottak számát és a támogatások
pénzösszegét:

Pályázat
megnevezése
tanulmányi ösztöndíj
/egyetem, főiskola/
nyelvvizsga
megszerzésének
támogatása
zenei ösztöndíj
sport ösztöndíj
összesen
támogatási kérelmek

Pályázók
száma
23

Őszi pályázatok
Támogatottak
Támogatás
száma (fő)
összege/Ft/Fő
18
63 000

Összesen
(Ft)
1 134 000

5

2

(max) 40 000

67 600

40
21
89

26
15
61

20 000
40 000

520 000
600 000
2 321 600

11

697 400

Roma gyerekek tárgyi jutalmazása
2012. november 20-i kuratóriumi döntés alapján részesültek külön tárgyi jutalmazásban a
kiemelkedő teljesítményt nyújtó roma gyermekek. A Közalapítvány költségvetéséből 1 000
000 Ft-os keretösszeget biztosított a tárgyi jutalmak finanszírozására. 2012. évben az alábbi
ferencvárosi gyermekek részesültek tárgyi jutalomban:
Oktatási intézmény
Ferencvárosi Komplex Óvoda
és Általános Iskola
Ferencvárosi Komplex Óvoda
és Általános Iskola
József Attila Általános Iskola és
AMI
Telepy Károly Testnevelés
Szakosított Általános Iskola és
Gimnázium
Kosztolányi Dezső Általános
Iskola
József Attila Általános Iskola és
AMI
Telepy Károly Testnevelés
Szakosított Általános Iskola és
Gimnázium
József Attila Általános Iskola és
AMI
Telepy Károly Testnevelés
Szakosított Általános Iskola és
Gimnázium
Ferencvárosi Komplex Óvoda
és Általános Iskola
összesen

diák neve
Balogh Károly

Tárgy megnevezése
sportfelszerelés

Dani Dorka

sportfelszerelés

Gál Roland

számítógép

Gombos Béla

számítógép

Góré Vivien

számítógép

Horváth Barbara

számítógép

Horváth László

számítógép

Laska Sándor

számítógép

Oláh Roland

számítógép

Rózsás Gyula

sportfelszerelés
822 325 Ft

A pályázati tevékenységünkről elmondható, hogy a korábbi évek hagyományait követjük és
a felhívásokat nagy érdeklődés övezi.
a tavaszi és az őszi tanulmányi ösztöndíj támogatásának mértéke megegyezik: a
nyertes pályázóknak 9 havi ösztöndíjat állapított meg a kuratórium 5 000 és 7 000
Ft/fő/ hó összegben;
taneszköz beszerzésének támogatása (kerületi oktatási intézményeink 6-15 éves
tanulói részére) tavaszi pályázatok során került kiírásra 20 000 Ft/fő értékben;
felsős tanulmányi ösztöndíj (kerületi oktatási intézmény 5.-6.-7. évfolyamról 1-1
tanulót javasolt.) 12-14 éves diákok részére a tavaszi pályázatok során került kiírásra
10 000 Ft/fő értékben;
a zenei ösztöndíj pályázatnál a tavaszi és őszi kiírás is megvalósult;
az idegen nyelvi tanfolyamok utólagos támogatása tavasszal és ősszel került
meghirdetésre, azoknak a tanulóknak-fiataloknak nyújt anyagi támogatást, akik
ferencvárosi lakhellyel rendelkeznek, és iskolarendszeren kívüli idegen nyelvi
képzésben vettek részt. A pályázaton elnyerhető támogatási összeg 2012. évben a
számlával igazolt tanfolyami díj maximálisan 40 000 Ft/fő összegű lehetett;

sport ösztöndíjak esetében a kuratórium a tavalyi évhez hasonlóan járt el a
versenyszerűen sportoló diákok támogatása érdekében. A támogatás mértéke a tavaszi
– őszi pályázatoknál maximum 40 000 Ft/fő.
Terveink között szerepel a pályázati rendszer szélesítése, megújítása, további források
megteremtése, az Alapító Okiratban megfogalmazott kötelezettségek és feladatok ellátása,
közzététele, ismertetése széles körben.
Köszönetünket fejezzük ki a LicencePort Zrt. vezetőinek 500 000 Ft-os támogatásukért,
mellyel a ferencvárosi gyermekek egyenlő esélyeihez, fejlődéséhez hozzájárultak.
A 2012. évben is külön köszönet illeti meg a FEVE Egyesületet, amely támogatja
Közalapítványunkat. A FEVE Bálon részünkre gyűjtött adomány 135 000 Ft volt.
Tisztelt Képviselő-testület! Engedjék meg, hogy a kuratórium nevében megköszönjem 2012.
évi támogatásukat és segítségüket!
Budapest, 2013. április 23.
Klujber Róbertné s.k.
kuratórium elnöke
Egyetértek:
Kandolka László s.k.
FB elnöke

