
      Iktató szám: Sz-247/2012. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A  Humán Ügyek Bizottsága  

2012. április 18-i ülésére 
 
 
Tárgy:                          2012. évi diákcsoport utazás pályáztatása    
 
Előterjesztő:   Illyés Miklós, HÜB elnök    
 
Készítette:    Dr. Gáspár László irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

HUMÁN  ÜGYEK  BIZOTTSÁGA 
Ügyiratszám: Kp/18952-2/2012/IV 
 

                
Tisztelt Bizottság! 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) számú rendeletében, a 3143 számú „Egyéb oktatási 
feladatok” költségvetési sor, „Diákcsoport utazás” alsoron 3.000.000.- Ft támogatási összeg 
pályázati úton történő szétosztására van lehetőség, melyről a Bizottság 98/2012. (III. 21.) 
számú határozatával döntött. 
 
Az elmúlt években a támogatásban részesített, önkormányzatunk által fenntartott oktatási 
intézmények a támogatási szerződésekben rögzítettek szerint hiánytalanul megküldték 
Irodánkra a pénzügyi- és tartalmi beszámolójukat, melyek megfeleltek az előírt feltételeknek. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt pályázati kiírás és adatlap elfogadásával ismét 
biztosítson lehetőséget utazási támogatás igénylésére valamennyi oktatási intézményünk 
számára. 
 
 
mellékletek: 

- 1. sz.: pályázati felhívás 
- 2. sz.: pályázati adatlap 

 
 
 
 
 
Budapest, 2012. április 12. 

 
 
 
 
 

Illyés Miklós s.k. 
     elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) számú rendeletében, a 3143 számú „Egyéb 
oktatási feladatok” költségvetési sor, „Diákcsoport utazás” alsoron 3.000.000.- Ft támogatási 
összeg pályázati úton történő szétosztásához elfogadja az Sz-…./2012. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete alapján a pályázati kiírás szövegét, valamint 2. sz. melléklete alapján a pályázat 
adatlapját. 
 
Határidő: 
- pályázat kiküldésére: 2011. április 20. 
- pályázat elbírálására: 2011. május 11. 
 
Felelős: Illyés Miklós elnök 



1. számú melléklet 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 
egyszeri pályázatot hirdet az önkormányzati fenntartású intézményei számára diákutaztatás 
támogatására.  

Pályázati keretösszeg összesen: 3. 000.000.- Ft. 

A pályázat célja: a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által 
fenntartott oktatási intézmények diákprogramjainak- diákcsoportjainak utazási támogatása.  

Pályázat beadási határideje: 2012. május 02. 

Pályázat beadási címe: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Oktatási, Kulturális és Sport Csoport- 
titkárság (1096 Budapest, IX. Lenhossék u. 24/28. III. emelet, 326. szoba) 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy pályázati programjukat és annak rövid 
lényegi összefoglalását kizárólag a pályázati adatlap e célra rendelkezésre álló részében 
írják le, és ne az adatlap külön mellékleteként csatolják! 

Pályázati feltételek:  

- a pályázaton minden, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
fenntartásában működő intézmény részt vehet, aki a mellékelt adatlapot a határidő lejártáig, 
teljes egészében kitöltve eljuttatja a leadás helyére, 

- egy intézmény egy kategóriában, egy diákcsoport utazás megvalósításra nyújthat be 
pályázatot, 

- nem nyújtható be pályázat erdei iskola részvételi költségeire, 

- külföldi utazás estén előnyt élveznek a határon túli magyar területekre szervezett 
diákcsoport utazások. 

A 2012-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje: 

- Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. 
Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a támogatási szerződés aláírását követően, az 
adott szervezet/személy bankszámla számára való átutalással történik meg, 

- Az elnyert támogatás felhasználását, az elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási 
szerződés részletesen tartalmazza. Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a 
pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie. Az elszámolási és beszámolási 
kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak 
költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a 
pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés esetén az 
Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás 
visszakövetelésének. 

- Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a megvalósulást 
követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. december 31.  

- Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 1 
példányban kell benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott módon. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 11.  

     

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának  

Humán Ügyek Bizottsága 



2. számú melléklet 

Figyelem! Az adatlapot kérjük pontosan kitölteni! A hiányosan kitöltött adatlapon benyújtott 
pályázatot a Bizottság érvénytelennek tekinti! 

 

ADATLAP 

Intézményi diákprogram utazási támogatására 
2012 

A pályázó intézmény neve: 

……………………………………………………………………. 

címe: ……………………………………………….…………………………………………... 

telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

A megvalósításért felelős személy neve: ……………………………………………………... 

címe, telefonszáma: …………………………………………………………………………… 

email címe……………………………………………………………………………………… 

 

A pályázati program lényegi, rövid leírása: 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………….......
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 



 
 
A jelen pályázat megvalósításához szükséges anyagi fedezet: …………………… Ft 

� saját forrásból összesen:       …..……………….. Ft 

� az egyéb források megnevezése az összegek megjelölésével: 

Forrás megnevezése 
Kizárólag a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló forrás 
jelölhető meg! 

Összeg (Ft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázati program egyéb forrásból származó anyagi fedezete 
összesen: 

 

 
PÁLYÁZOTT ÖSSZEG   ……………………..Ft 
 
A pályázott összeg felhasználásának kezdete: 

 
………………………. 

 
A pályázott összeg teljes felhasználásának tervezett határideje: 

 
………………………. 

 

A pályázott összeg felhasználásának részletes költségterve: 

 
Kérjük, nevezze meg tételenként összesítve, hogy a 
pályázati program megvalósítása során mire fogja 
fordítani a támogatást! 

Összege (Ft): 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
Összesen: 

 

 

A pályázati program megvalósításához szükséges személyi feltételek? Ezeket hogyan 
biztosítja a pályázó? 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………….. 

Budapest, 2012. ……………………… 
 

ph. 
 

  ……………………………… 
Intézmény igazgatója 

 
 
 

…………………………………… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M egvalósításért felelős személy 

 


