Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: Sz-144/2020.

ELŐTERJESZTÉS
az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, valamint a
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
2020. június 29., 30.-i rendkívüli üléseire
Tárgy:

Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottság által koordinált 3202., valamint 3362. számú költségvetési
sor felosztására

Előterjesztő:

Döme Zsuzsanna alpolgármester

Készítette:

Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda
Baranyi Mária, esélyegyenlőségi referens

Előzetesen tárgyalja:

-

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:
dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Szakbizottság!
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros
Önkormányzata) által elfogadott, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.)
számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) az előző évek gyakorlatától eltérően
több, tematikus költségvetési sort a szakbizottság koordinálása alá rendel.
Fentiek miatt az érintett területek zavartalan, folyamatos működése érdekében az alábbiak szerint
javasolom felosztani az érintett költségvetési sorokat:
I.
3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat
Ferencváros Önkormányzata a költségvetésében a 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési
előirányzatán 10.000.000,- Ft-ot hagyott jóvá, mely előirányzatból az alábbi programelemek
megvalósításához kérjük a hatáskörrel rendelkező Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottság támogatását:
sorszám

Támogatandó célok,
programok

1.

Hagyományőrző,
gasztronómiai
és
rendezvények/programok szervezése
Szemléletformáló, érzékenyítő programok szervezése
Felzárkóztató,
motivációs
rendezvények/programok
megvalósításának támogatása
Tehetséggondozó, felzárkóztató programok megvalósításának
támogatása
Szabadidős programok megvalósításának támogatása
Tartalék
Összesen:

2.
3.
4.
5.
7.

Keretösszeg a program
megvalósítására
(bruttó)
kulturális
2.000.000,- Ft
1.500.000,- Ft
1.500.000,- Ft
2.000.000,- Ft
1.500.000,- Ft
1.500.000,- Ft
10.000.000.- Ft

II.
3362. számú „Esélyegyenlőségi feladatok” költségvetési előirányzat
Ferencváros Önkormányzata a költségvetésében a 3362. számú „Esélyegyenlőségi feladatok”
költségvetési előirányzatán 3.000.000,- Ft-ot hagyott jóvá, mely előirányzatból az alábbi programok
megvalósításához kérjük a hatáskörrel rendelkező Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi,
valamint az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság támogatását:
Támogatandó programok, célok

1.

9esely.hu
Cél: kommunikáció az
esélyegyenlőségről

2.

HEP- Fórum létrehozása
Cél: esélyegyelőségért dolgozók
rendszeres szakmai találkozója

Keretösszeg
(Ft)

Tervezett
helyszín

1.000.000,- Ft

500.000, -Ft

Ferencvárosi
Önkormányzat
Házasságkötő
Terme

Gyakoriság
1 alkalommal
kell létrehozni,
folyamatos
frissítés
havi egy
alkalom a
meghirdetett
aktuális

esélyegyenlősé
gi tematikák
mentén
Akadálymentes Ferencváros?
Fizikai akadálymentesség
felmérés előkészítése
önkormányzati közintézmények
(szociális, gyermekjóléti, eü.
szolgáltatások)
Posták, Patikák

3.

1.500.000,- Ft

önkormányzati
közintézmények
(szociális,
gyermekjóléti,
eü.szolgáltatások)
Posták, Patikák

A fenti felosztást az alábbiak szerint részletezem:
1. 9esely.hu- Kommunikáció
Logó, Honlap, Fb, Instagram, Blog létrehozása
Célunk a kerületi esélyegyenlőségi témák naprakész kommunikálása, programok hirdetése,
eseményekre résztvevők toborzása. Az esélyegyenlőség fontosságának kommunikálása a lakosság, a
fenntartó, leendő szponzorok, támogatók felé.
Az esélyegyenlőség kommunikáció kialakítása 1.000.000,- Ft egyszeri összeg.
2.

HEP-Fórum létrehozása

A HEP – Helyi Esélyegyenlőségi Program kötelezően megvalósítandó eleme a HEP-Fórum
létrehozása. A Fórum olyan szakmai szerveződés, amely az esélyegyenlőségért helyben és országosan
is tevékenykedő szociális, gyermekjóléti, idősügyi, nő- és idősügyi, mélyszegénységben élőkért,
romákért a terepen, a köz és civilszférában dolgozókat, illetve egy-egy tapasztalati szakértőt foglal
magába. Cél a szakpolitikák „érintett alapú” megközelítése.
A HEP Fórum megalakításának, szakértő előadók meghívásának, időszakos ülésezésének
becsült költsége: 500.000,- Ft.
3. Akadálymentes Ferencváros?
Fizikai akadálymentesség-felmérés előkészítése. Célunk valós képet kapni arról, hogy az
önkormányzati szociális, gyermekjóléti, egészségügyi közintézményeket és egyéb szolgáltatásokat
(posta, patika, kávézók) mennyire tudják igénybe venni és fizikailag megközelíteni különböző
sérültséggel
élők
(pl.
mechanikus/elektromos
kerekesszékesek,
vakok/gyengénlátók,
halláskárosodottak), idősek és babakocsis szülők.
A tervezett felmérésbe a kerületért dolgozó szervezeteket, önkénteseket és főiskolásokat,
egyetemistákat is bevonnánk, pl.: Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Nem Adom Fel Alapítvány,
Kézenfogva Alapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Délután Alapítvány, Moravcsik Alapítvány,
Védett Átkelő Alapítvány, route4u.
A felmérés előkészítés becsült költsége: 1.500.000,- Ft. (Felmérésben résztvevők toborzása, digitális
„előtte-utána” kerületi akadálymentes, interaktív térkép előkészítése, kommunikációja és az
érintettekhez eljuttatása.)
Fentiek szerint kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a koordinálása alá tartozó költségvetési
sorok felosztása kapcsán!
Budapest, 2020. június 23.
Döme Zsuzsanna
alpolgármester

Határozati javaslat
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottság
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy
1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben
szereplő 3202. számú „Roma koncepció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
sorszám

Támogatandó célok,
programok

1.

Hagyományőrző,
gasztronómiai
és
rendezvények/programok szervezése
Szemléletformáló, érzékenyítő programok szervezése
Felzárkóztató,
motivációs
rendezvények/programok
megvalósításának támogatása
Tehetséggondozó, felzárkóztató programok megvalósításának
támogatása
Szabadidős programok megvalósításának támogatása
Tartalék
Összesen:

2.
3.
4.
5.
7.
Határidő:
Felelős:

Keretösszeg a program
megvalósítására
(bruttó)
kulturális
2.000.000,- Ft
1.500.000,- Ft
1.500.000,- Ft
2.000.000,- Ft
1.500.000,- Ft
1.500.000,- Ft
10.000.000.- Ft

2020. június 30.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben
szereplő 3362. számú „Esélyegyenlőségi feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Támogatandó programok,
célok
9esely.hu
Cél: esélyegyenlőség
kommunikációja (honlap, Fboldal, Instagram, Blog)
saját tartalmak gyártása

1.

HEP- Fórum létrehozása
Cél: esélyegyelőségért dolgozó
rendszeres szakmai találkozója

2.

3.

Akadálymentes Ferencváros?
Fizikai akadálymentesség
felmérés előkészítése.

Határidő:
Felelős:

Keretösszeg
(Ft)

Tervezett
helyszín

1 alkalommal
kell
létrehozni,
folyamatos
frissítés

1.000.000,- Ft

500.000, -Ft

1.500.000,- Ft

Gyakoriság

Ferencvárosi
Önkormányzat
Házasságkötő
Terme
önkéntesek,
főiskolások és
szakmai
szervezetek
bevonásával

havi egy
alkalom

2020. június 30.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1-2. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges
kötelezettségvállalások megtételére (szerződések megkötésére), a vonatkozó rendezvények
megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a
rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Baranyi Krisztina polgármester

Határozati javaslat
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil
Bizottsága
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport,
Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy:
1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben
szereplő 3362. számú „Esélyegyenlőségi feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Támogatandó programok,
célok

1.

9esely.hu
Cél: esélyegyenlőség
kommunikációja

2.

HEP- Fórum létrehozása
Cél: esélyegyelőségért dolgozó
rendszeres szakmai találkozója

3.

Határidő:
Felelős:

Tolerencia-Turné
Cél: érzékenyítés

Keretösszeg
(Ft)

Tervezett
helyszín

1
alkalommal
kell
létrehozni,
folyamatos
frissítés

1.000.000,- Ft

500.000, -Ft

1.500.000,- Ft

Gyakoriság

Ferencvárosi
Önkormányzat
Házasságkötő
Terme

havi egy
alkalom

igény
szerint, de
iskolák, tanodák,
havi 1
táborok
alkalom
biztosan

2020. június 29.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges
kötelezettségvállalások megtételére (szerződések megkötésére), a vonatkozó rendezvények
megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a
rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Baranyi Krisztina polgármester

