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     Iktató szám: 161/2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. június 27-i ülésére 

 

 
Tárgy:   Alapítványok támogatási kérelmei 
 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

Kállay Gáborné alpolgármester 
  
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
  Bukovszki Andrásné, Intézményfelügyeleti Csoport 
  Hajdu Erika egészségügyi referens 
   
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. június 26. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 

értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele 

és átadása. 

I. 

Horizont Szociális Alapítvány 

 

A Horizont Szociális Alapítvány (a továbbiakban: Horizont Alapítvány) kuratóriumi elnöke 2019. 

május 16. napján kelt támogatási kérelemmel (1. számú melléklet) fordult Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) felé. 

 

A Horizont Alapítvány Abádszalókon – 2019. július 21. és július 26. napja között – élménytábort 

szervez IX. kerületben élő családok számára. A tábor a FESZGYI H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi 

Tér szervezésében valósul meg azon családok részvételével, akik tevékenyen részt vesznek az Iroda 

életében. A tábor alapvető célja a gyermekek és a szülők közötti kapcsolat formálása. A közösen 

átélt élmények hozzájárulnak a gyermekek személyiség fejlődéséhez, valamint az empatikus 

készségek növeléséhez.  

 A családokkal közösen eltöltött idő nagymértékben segíti az Iroda céljainak elérését (szabadidő 

hasznos eltöltése, közösség fejlődése), egyszerűbbé teszik a szülői házzal történő kapcsolattartást. 

 

A táborban résztvevők száma 28 fő – 14 gyermek, 9 szülő, 5 kísérő 

  

Igényelt költség 933.000,- Ft, amely a következőket tartalmazza: 

- szállás, 

- étkezés, 

- utazás, 

- programok szervezése, 

- elsősegélycsomag összeállítása. 

 

II. 

Medicopter Alapítvány 

 

2019. június 7-én a Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses 

támogatója a 2. számú mellékletben csatolt támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzat felé. 

 

A Medicopter Alapítvány elnöke Rédei Lászlóné, Önkormányzatunk anyagi támogatását kéri az 

alábbi eszközök beszerzéséhez.  

 

- monitor defibrillátor (1 db.), kb. 6.000.000 Ft. 

- mechanikus kompressziós v. újraélesztő eszköz (1 db.), kb. 4.000.000 Ft. 

- sürgősségi táska (1 db.), kb. 3.000.000 Ft. 

- oktatási felszerelés (4 db.), kb. 700.000 Ft/db. 

- intraosszeális eszköz (2 db.) kb. 300.000 Ft/db. 

- sürgősségi kézi ultrahang készülék /kicsi/ (1db.), kb. 3.000.000 Ft. 

- lélegeztető gép (2 db.), kb. 4.000.000 Ft/db. 

- munkaruházat, egyéni felszerelés, kb. 2.000.000- 4.000.000 Ft. 

 



A Medicopter Alapítvány az elmúlt években is kapott 50.000 - 100.000,- Ft összegű támogatást 

Önkormányzatunktól, mellyel minden esetben maradéktalanul elszámolt. 

 

Az Alapítvány elsődleges célja a sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök és a 

műszerezettség javítása. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány nemes célhoz kéri Önkormányzatunk 

támogatását, javasoljuk részére az egyszeri támogatás nyújtását. 

 

A kérelmek támogatásához szükséges fedezet az Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete 3143. 

számú „Szociális és Köznevelési feladatok” sorának terhére rendelkezésre áll. 

 

A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására, valamint arra, hogy döntsön a határozati javaslatban foglaltakról.  

 

Budapest, 2019. június 17. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. Kállay Gáborné s.k. 

polgármester alpolgármester 

 

 

Melléklet: 

- Horizont Szociális Alapítvány kérelme 

- Medicoper Alapítvány kérelme 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

  

1. az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 3143. számú 

„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti 

jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Horizont Szociális Alapítvány 

részére … …,- Ft támogatást biztosít a 2019. július 21. napjától – 2019. július 26. napjáig 

tartó mesés élménytábor szervezéséhez. 

 

Határidő: 2019. június 27. 

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

2. az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 3143. számú 

„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti 

jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Medicopter Alapítvány részére … 

…,- Ft támogatást biztosít a sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök beszerzési 

költségeihez. 

 

Határidő: 2019. június 27. 

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges 

megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 



1.számú melléklet: 

 

 

1090 Budapest, Ráday u. 52. fsz. 7. 

Adószám: 18006159-1-43 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

 

 Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság részére 

 

Tárgy: A Horizont Szociális Alapítvány által szervezett „Családos tábor Abádszalókon” 

elnevezésű, IX. kerületi családoknak szervezett élménytábor költségeinek biztosítása 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

Alapítványunk, a Horizont Szociális Alapítvány, azzal a kéréssel fordul a T. Bizottsághoz, 

hogy támogassa a FESZGYI, H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér szervezésében, 

Abádszalók településen megvalósuló családos élménytáborunkat. A település a Tisza-tó bal 

partján, a Nagykunság nyugati határán Szolnok és Tiszafüred között fekszik. A faház motel 

egy 3000m2 füves, virágos környezetben található. A sok zöld terület kimondottan családias 

légkört teremt. A Motel szolgáltatásaihoz hozzátartozik ingyenes, zárt területen található 

parkoló, éttermi felszerelésekkel ellátott főzőhelyiség, grillezés, bográcsozás, szalonnasütés. 

A motel a vízparthoz közel kb. 500m-re van, melyet kellemes sétával a strand 

megközelíthető. A helyszín és annak környéke kiváló programlehetőségeket kínál 

számunkra, amit megpróbálunk kiaknázni a heti foglalkozásterv összeállításánál.  

 

A tábor adatai 

Időpont: 2019. 07. 21-26. 

Helyszín: Faház Motel- Abádszalók  

Létszám: 28 fő, ebből 14 gyerek 9 szülő és 5 kísérő 
 

A tervezéskor figyelembe vett célok 

 A családok megismertetése az ország nevezetességeivel, betekintés a vidéki élet 

miliőjébe, eddig ismeretlen tájak felfedezése.  

 A Tisza élővilágának, természeti értékeinek és a Tisza tavi környéki védett 

területeknek megismerésére 

 Közös élményszerzés, kikapcsolódás, szórakozás. 

 Empatikus készségek fejlesztése, együttműködő képesség fejlesztése nem-formális 

pedagógiai eszközökkel, és ez által a közösség sorsának alakítása. 

Az általunk megcélzott célcsoportnak nincs lehetősége arra, hogy nyaralni mehessen, így ez 

lehet az egyedüli alkalom számukra, hogy a nyár folyamán szervezett keretek között, 

érdekes és szórakoztató programokban vegyenek részt, hasznosan töltsék el szabadidejüket. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy érdemes minél fiatalabb korban megszólítani a 

gyerekeket, ezért a célcsoportunkat többnyire kisgyermekes családok jelentik.  

 Fontosnak tartjuk, hogy erős közösség alakuljon ki a gyerekek és a szülők között, ehhez 

pedig pozitívan járul hozzá a tervezett tábor – az élményeken keresztül megszólítottakkal 

ugyanis könnyebb a későbbi munka is. A közösen átéltek hozzájárulnak a gyerekek 

személyiségének fejlődéséhez, empatikus készségeik fejlődéséhez, egyszerűbbé teszik a 

kapcsolattartást és megkönnyítik az Iroda céljainak elérését (szabadidő hasznos eltöltése, 

közösség fejlődése stb.). 

 

 

 

 

  



A tábor résztvevői mindannyian kilencedik kerületi családok, akik a H52-be rendszeresen 

járnak. A tábor egy nagyon jó nevelési terep, mert nagy szerepet tud betölteni a közösség 

formálásban. Az elmúlt két évben ezt már megtapasztaltuk, hiszen ebben az évben lesz már 

a harmadik családos táborunk. Mi segítők is megfogalmaztuk, hogy szeretnénk 

folyamatosan foglalkozni a családokkal. Egyrészt a pozitív élmény, másrészt a számos 

lehetőség miatt. Úgy tapasztaltuk ugyanis, hogy vannak olyan területek a családok életében, 

amelyekben segítséget nyújthatnánk a számukra – külön öröm, hogy úgy láttuk, erre az ő 

részükről is mutatkozik igény. Tervünk továbbá, hogy esetenként szakembereket (pl. 

családgondozó, ápolónő, nevelési tanácsadó, pszichológus) is bevonunk, hogy így még 

megalapozottabban nyújthassunk segítséget. Arra jutottunk tehát, hogy más családok 

esetleges bevonása, és a havi rendszeres találkozók lehetőséget biztosíthatnának a pozitív 

változások előidézésre, és – természetesen – a jövő évi tábor közös megtervezésére.  
 

Tervezett költségvetés 
 

Megnevezés Részletek Összeg 

Szállás  6nap/5 éjszaka: 4 faház+4 kisház- 

éjszakánként 60.000ftX5 éjszaka  

300.000 

Étkezés Reggeli/vacsora önellátás  

ebéd meleg 28x5x2500ft/fő 

340.000 

Utazás MÁV oda-vissza 

14 felnőtt 

14 gyermek 

94.200 

Programok Tisza-tavi Ökocentrum  

Belépők és utazás  

Strandbelépők: napi 800 ftx28x4 

114.800 

 

64.000 

Elsősegélycsomag Gyógyszerek, kötszerek 20000 

Összesen   933.000 
 

A program várható eredményei 
 

A tábor alatt a főbb célkitűzéseink megvalósulnak, így élményekben és pihenésben gazdag 

tábort tudunk nyújtani. A csoportban nevelés célkitűzésének megvalósításához a közös 

együttlét rengeteg lehetőséget biztosít, amit a programok összeállítása során igyekeztünk 

figyelembe venni.  
 

Törekedtünk rá, hogy olyan tervezetet készítsünk, ami több olyan tevékenységet tartalmaz, 

amikor a gyerekek/szülők egymásra utalva működhetnek, együtt kell dolgozniuk. Bízunk 

benne, hogy a csoportkohézió erősödni fog, és az együttműködési képesség fejlődik. 
 

A tábor várható utómunkálatai 
 

Az általunk szervezett táborokban már jól ismert és bevezetett módszer a napi szintű egyéni 

és csoportos értékelés. Ez azt jelenti, hogy minden nap végén, a programok mentén 

mindenki egy rövid élménybeszámolót tart a napi eseményekről. A résztvevők lehetőséget 

kapnak visszajelezni a programokról, az átélt eseményekről. Úgy véljük, mindezek által a 

csoport látóköre tágul, illetve a csoportkohézió is formálódik.  A tábor végén minden 

résztvevő élménybeszámolót készít, amelyben megfogalmazza a javaslatait a jövőre nézve. 

Az ezt követő hónapokban ismét összeülnek a résztvevők és ezeket a tapasztalatokat 

átbeszélik. 
 

Budapest, 2019. 05. 16. 

Berecz Dénes 

Horizont Szociális Alapítvány 

Kurratótum elnöke 



2.számú melléklet: 

 



 


