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  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 Képviselőtestület! 

 

2012. novemberében alakult meg a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. Az 

önkormányzat a 12-25 éves, Ferencvárosban élő és/vagy tanuló gyerekeket és fiatalokat fogja 

össze. Velük együttműködve, véleményüket kikérve valósítják meg célkitűzéseiket. 

A Ferencvárosi Önkormányzatnak fontos céljának kell lenni, hogy egy határozottabb lépést 

tegyen annak érdekében, hogy a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat valódi 

generációs érdekképviseletté váljon.  

A kerületi diákpolgármesterrel és a diákképviselőkkel egyeztetve a generációk számára négy 

fontos és praktikus javaslatot fogalmaztak meg: 

1.) Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat javasolja a Ferencvárosi 

Önkormányzatnak, hogy indítson el egy kisösszegű pályázatot az osztályközösségek számára, 

mellyel az önkéntes teremkifestéseket támogatná. 

2.) Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat javasolja a Ferencvárosi 

Önkormányzatnak, hogy indítson el egy pályázatot az iskolai diákönkormányzatok számára, 

mellyel az iskolai közösségi terek fejlesztése érdekében csocsóasztalokhoz juthatnak 

3.) Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat kéri a Ferencvárosi Önkormányzatot, , 

hogy a szép korúakhoz hasonlóan a 16 és 24 év közötti generációban is terjessze ki az 

ingyenes könyvtárhasználati programját 

4.) Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat kéri a Ferencvárosi Önkormányzatot , 

hogy a kerékpártárolók kialakítása során vegyék figyelembe az iskolai helyszíneket is, mivel 

meglátásuk szerint több diák járna iskolába kerékpárral, ám korlátot jelent a hiányos 

infrastruktúra 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjen. 

Budapest, 2020. március 04.  

Torzsa Sándor s.k. 

önkormányzati képviselő 

  



 
 

Határozati javaslat 

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

hogy  

1. felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

javaslata alapján vizsgálja meg  egy kisösszegű pályázat elindításának lehetőségét az 

osztályközösségek számára, mely az önkéntes teremkifestéseket támogatná; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

javaslata alapján vizsgálja meg  egy pályázat elindításnak lehetőségét az iskolai 

diákönkormányzatok számára, mellyel az iskolai közösségi terek fejlesztése érdekében 

csocsóasztalokhoz juthatnak; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

javaslata alapján vizsgálja meg, van-e mód arra, hogy a szépkorúakhoz hasonlóan a 16 

és 24 év közötti generációban is kiterjesztésre kerüljön az ingyenes könyvtárhasználati 

program; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

javaslata alapján gondoskodjon róla, hogy a Ferencváros Önkormányzata a 

kerékpártárolók kialakítása során vegye figyelembe azokat az iskolai helyszíneket is, 

ahol ezen infrastruktúra hiányos, annak érdekében, hogy több diák tudjon iskolába 

kerékpárral járni; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslat 1-4. pontjában foglaltakról tegyen 

javaslatot a képviselő-testületnek 2020. május 31-ig. 

 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 


