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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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Tárgy: Tájékoztató a „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Ferencváros Önkormányzata „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványának kuratóriuma elkészítette 
a 2011. évi tevékenységéről szóló tartalmi beszámolóját egyben rövidített pénzügyi elszámolását, 
amelyet ezúton mellékelek a tisztelt Képviselő-testület részére tájékoztatásul. 
 
 
Budapest, 2012. május 9.  
 
 

 
  

    Formanek Gyula s.k. 
    alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 

 



 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata - „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 

 
 

Tartalmi beszámoló a Kuratórium 2011. 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 2011. 

évi költségvetéséből 11 000 000 Ft keretösszeget biztosított a Közalapítvány részére. A kuratórium a 

2011. évben így az alábbi pályázatokat írta ki az alábbi témakörökben:  

 

                                            2011. évi tavaszi pályázati felhívások 

pályázat típusa korosztály 

taneszköz beszerzésének támogatása  
(tanulást segítő, tanulmányi eredmény javítását 
biztosító taneszköz beszerzésének érdekében kerületi 
fenntartású oktatási intézményeink tanulói részére – 
ZÁRT pályázat) 

6-15 éves diákok részére 

tanulmányi ösztöndíj 
(közép- és felsőoktatási képzésben részt vevő nappali 
tagozatos diákok részére ösztöndíj) 

15-25 éves diákok-hallgatók részére 

zenei tanulmányi ösztöndíj 
(zeneiskolai tanulmányokat folytató zenei 
továbbképzősök részére ösztöndíj) 

10–21 éves diákok-hallgatók részére 

sport ösztöndíj 
(egyéni- és csapat sportágakban versenyszerűen 
sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok részére) 

10 – 19 éves diákok részére 

 
 



 
2011. évi őszi pályázati felhívások 

pályázat típusa korosztály 

tanulmányi ösztöndíj 
(az egyetemek, főiskolák nappali tagozatos, első 
diplomás képzésben résztvevők) 

18-25 éves hallgatók részére 

zenei tanulmányi ösztöndíj 
(zeneiskolai tanulmányokat folytató zenei 
továbbképzősök részére ösztöndíj) 

10–21 éves diákok-hallgatók részére 

sport ösztöndíj 
(egyéni- és csapat sportágakban versenyszerűen 
sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok részére 
– a tavaszi pályáztatás során sport ösztöndíjban 
részesültek az őszi kiíráson nem vehettek részt) 

10 – 19 éves diákok részére 

idegen nyelvi tanulmányaik utólagos támogatása 
(számlával igazolt nyelvtanfolyami díj visszatérítése) 16-25 éves diákok részére 

 
 

A ferencvárosi lakóhely, valamint a nappali képzésben történő részvétel minden esetben feltétele a 

pályázati részvételnek. 

A Kuratórium 2011. március 21-i ülésén döntött a 2011-2012-es tanévre vonatkozó tavaszi pályázati 

kiírásokról és 2011. április 18-i, május 30-i ülésein bírálta el a határidőben beérkezett pályázati 

anyagokat. Az alábbiakban összegeztük a támogatottak számát és a támogatások pénzösszegét: 

 

Tavaszi pályázatok 
Pályázat megnevezése Pályázók száma 

 
Támogatottak 

száma (fő) 
Támogatás 

összege/Ft/Fő 
Összesen 

(Ft) 
taneszköz 
beszerzésének 
támogatása  

123 123 25 000 3 075 000 

tanulmányi ösztöndíj  
középiskolások 

41 30 45 000 1 350 000 

tanulmányi ösztöndíj  
felsőoktatás 

26 21 63 000 1 323 000 

zenei tanulmányi 
ösztöndíj 

28 28 20 000 560 000 

sport ösztöndíj 
egyéni 

22 15 max. 40 000 565 000 

sport ösztöndíj 
csapat 

34 30 max. 40 000 1181 000 

Mindösszesen:  8 054 000 
 

A hagyományoknak megfelelően tavasszal adja 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 2011. évben az 

alábbi 8 diák kapott Emlékérmet (összesen: 480 000 Ft).  

 



Díjazott neve Oktatási intézmény megnevezése 
Nagybákay Nóra Bakáts téri Ének-Zene Általános Iskola 
Magyar Gyöngyi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 
Szabó Levente Telepy Károly Iskola 
Kenyeres Norbert Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
Gájer Károly Molnár Ferenc Általános Iskola 
Boncz Bettina Szent-Györgyi Albert Iskola 
Horváth Edina KOMPLEX Iskola 
Kiss Dániel  József Attila Általános Iskola és AMI 

 

A Kuratórium 2011. november 28-i ülésén döntött a 2011. évi tanévre vonatkozó őszi pályázati 

kiírásokról, és 2011. december 13-i ülésén bírálta el a határidőben beérkezett pályázati anyagokat. Az 

alábbiakban összegeztük a támogatottak számát és a támogatások pénzösszegét: 

 

Őszi pályázatok 
Pályázat 

megnevezése 
Pályázók száma 

 
Támogatottak 

száma (fő) 
Támogatás 

összege/Ft/Fő 
Összesen 

(Ft) 
tanulmányi ösztöndíj  
felsőoktatás 

4 2 63 000 126 000 

zenei tanulmányi 
ösztöndíj 

29 27 30 000 810 000 

sport ösztöndíj 
egyéni 

14 6 50 000 300 000 

sport ösztöndíj 
csapat 

0 0 40 000 0 

idegen nyelvi 
tanfolyam utólagos 
támogatása 

3 3 max. 40 000 114 830 

Mindösszesen:  1 350 830 
 

Roma gyerekek tárgyi jutalmazása 

2011. december 13-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.  2011. évben az alábbi ferencvárosi gyermekek 

részesültek tárgyi jutalomban: 

Oktatási intézmény diák neve Tárgy megnevezése 

József Attila Általános Iskola és AMI Halász Krisztián laptop 

Bakáts téri Ének-Zene Általános Iskola Oláh Miklós (8. osztályos) laptop 

Ferencvárosi KOMPLEX 

Dani Dorka (4. osztályos) 

sportfelszerelés 

Tóth Szilvia (5. osztályos) 

Csermák Dzsenifer (7. osztályos) 

Róth Vivien (2. osztályos) 

Rózsás Gyula  



Oktatási intézmény diák neve Tárgy megnevezése 

Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimnázium Csiki Krisztina (8. osztályos) laptop 

József Attila Általános Iskola és AMI Danó Vivien (8. osztályos) laptop 

Dominó Általános Iskola Kovács István  laptop 

Telepy Károly Iskola Babai Barbara (5. osztályos) laptop 

Molnár Ferenc Iskola Jónás Edina laptop 

 
 
A pályázati tevékenységünkről összességében elmondható, hogy a korábbi évek hagyományait 
követjük és a felhívásokat nagy érdeklődés övezi.   
1/ a tavaszi és az őszi tanulmányi ösztöndíj támogatásának mértéke megegyezik a tavaszi 
támogatáséval.: a nyertes pályázóknak 9 havi ösztöndíjat állapított meg a kuratórium 5 000 és 7 000 
Ft/fő/ hó összegben. 
2/ a zenei ösztöndíj pályázatnál a tavaszi és őszi kiírás is megvalósult; 
3/ az idegen nyelvi tanfolyamok utólagos támogatása ősszel került meghirdetésre, azoknak a 
tanulóknak-fiataloknak nyújt anyagi támogatást, akik állandó ferencvárosi lakhellyel rendelkeznek, és 
iskolarendszeren kívüli idegen nyelvi képzésben vettek részt. A pályázaton elnyerhető támogatási 
összeg  2011. évben a számlával igazolt tanfolyami díj 50%-a, maximálisan 70 000 Ft/fő összegű 
lehetett; 
4/ sport ösztöndíjak esetében a kuratórium a tavalyi évhez hasonlóan járt el a versenyszerűen sportoló 
diákok támogatása érdekébe. Azon diákok, akik tavasszal támogatásban részesültek, az őszi felhívás 
keretén belül nem nyújthattak be pályázatot. A támogatás mértéke igazodott a tavaszi összegekhez: 
maximum értéke 50 000 Ft/fő-ben lett meghatározva. 

2011. szeptember 28-i kuratóriumi ülésen az elnök és több tag is lemondott tisztségéről. Ezt követően 
az alapító Képviselő-testület 2011. október 5-i döntése értelmében új tagok megválasztására került sor. 
Terveink között szerepel a „deák” Közalapítvány arculatának megteremtése, saját honlap elindítása, 
kapcsolatfelvétel, találkozók szervezése a „régi deákos” fiatalokkal. Továbbá célunk a pályázati 
rendszer szélesítése, megújítása, további források megteremtése, az Alapító Okiratban megfogalmazott 
kötelezettségek és feladatok ellátása, közzététele, ismertetése széles körben. 
Köszönetünket fejezzük ki a távozó kuratórium elnökének és tagjainak több éves, pontos, igényes 
munkájukért, amivel a ferencvárosi gyermekek egyenlő esélyeihez, fejlődéséhez hozzájárultak. 
A 2011. évben is külön köszönet illeti meg a FEVE Egyesületet, amely támogatja Közalapítványunkat. A 
FEVE Bálon részünkre gyűjtött adomány 77 000 Ft volt.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Engedjék meg, hogy a kuratórium nevében megköszönjem 2011. évi 

támogatásukat és segítségüket!  

Budapest, 2012. április 27. 

Klujber Róbertné s.k. 
     kuratórium elnöke 

Egyetértek: 
Kandolka László s.k. 
FB elnöke 



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  ” deák” TANULMÁNYI 

ÖSZTÖNDÍJ KÖZALAPÍTVÁNY  
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
2011. ÉV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2012. március 27. 
 
          Klujber Róbertné s.k. 
         Kuratórium elnöke 
 
 
 
 



 
 

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány „Közhasznúsági Jelentése” a következő részekből 
tevődik össze: 

 
� KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ: 

• Tartalma: 
� Mérleg 2011. év 
� Eredmény levezetés 2011. év 
� Tájékoztató adatok 
 

� KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA: 
• 2011-ben az alapítvány költségvetési támogatást nem kapott. 
 

� VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
• Bevételek: 

Adomány               11  142 000,- Ft 
SZJA 1 %             0 Ft 

      Helyi iparűzési adó            0 Ft 
      Kamatbevétel          119 381,- Ft 
      ÖSSZES BEVÉTEL    11 261 381,- Ft 

• Kiadások: 
Támogatások:                  8 583 000,- Ft 
Pénzforgalmi költség:         954 531,-Ft 
ÖSSZES KIADÁS      9 537 531,- Ft 

 

Eszközök Előző év Tárgyév    Források Előző év Tárgyév  

I.Immateriális javak 0 0   I. Induló tőke 2000 2000 

II. Tárgyi eszközök összesen 0 0   II. Tőkeváltozás/Eredmény 1773 3477 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 
összesen 0 0   III. Lekötött tartalék 0 0 

A Befektetett eszközök összesen 0 0   C Saját tőke 3773 5477 

I. Készletek összesen  0  0   D Tartalék 0 0 

II. Követelések összesen 2118 2196   E Céltartalékok 0 0 

III. Értékpapírok összesen 0 0   F Kötelezettségek összesen: 0 0 

IV. Pénzeszközök összesen 1655 3281   I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

B Forgóeszközök összesen 3773 5477   II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 

Eszközök 
összesen 3773 5477   

Források 
összesen:   3773  5477 

 
 

� CÉL SZERINTI JUTTATÁS KIMUTATÁSA: 
• 2011-ben cél szerinti juttatás 0,- forint volt.  
 
 

� KAPOTT TÁMOGATÁSOK: 
• 2011-ben a központi költségvetésből a személyi jövedelem adó 

1 %-ának visszautalásából  0,- forint bevételt kaptunk. 



• Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
alapítványunkat 11 000 000,- forinttal támogatta. 

• 77 000,- forintot a FEVE adományozott. 
 
 

� VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK: 
• Az alapítvány vezető tisztségviselői (kurátorok) sem értékben 

sem összegben nem részesültek juttatásokban. Munkájukat 
társadalmi munkában látják el.  Személyi jellegű kifizetés 
részükre nem történt. 

 
� KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BESZÁMOLÓJA: 

A Közalapítvány megalapítása óta a kuratórium célja a Ferencvárosban lakó tehetséges, de 

anyagi okok miatt tanulmányait 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 2011. évi 

költségvetésében 11 000 000 Ft keretösszeget biztosított a Közalapítvány részére. 2011. 

október 5-i döntés alapján az alapítvány képviselete és kuratóriuma megváltozott. A Fővárosi 

Törvényszék végzése január hónapban történt meg. Ezért a 2011. év őszre tervezett feladatok 

tényleges elvégzése 2012. évben történt meg. 


