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     Iktató szám: Sz-45/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2019. február 20-i ülésére 
 
Tárgy:  Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme 
 
Előterjesztő:   Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 
Bukovszki Andrásné, Humánszolgáltatási Iroda 
   

     
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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.  

 

 

 



Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

Dr. Gencsev Plámenné, a Szia-Helló67 Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke 2019. 

február 12. napján kelt levelében két támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. 
 

1. Határtalanul pályázat kiegészítése 
 

A Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (1095 

Budapest, Mester u. 67.) (továbbiakban: József Attila Iskola) 1.140.000,- Ft támogatást nyert a 

Határtalanul pályázaton. (Pályázati azonosító: HAT-18-01-1211, Pályázat címe: „Mátyás király 

nyomában Várak és Városok Felvidéken”) Az elnyert támogatás kizárólag utazási, szállás és 

étkezési költségre fordítható. A pályázatban részt vevő pedagógusok szeretnék a felvidéki 

programon bemutatni tanulóiknak a magyar történelmi emlékhelyeket és Szlovákia természeti 

szépségeit: mint a Füleki vár, Bajmóc vára, Besztercebánya vára, Szepesváralja, a lőcsei Szent 

Jakab templom, a késmárki Thököly emlékhelyek, poprádi Cseppkőbarlang, Szepesófalu. A 

program utolsó állomása egy tutaj túra lenne Dunajecen.  

A programon hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt, 

ahol a családi költségvetés a plusz kiadásokat nem képes finanszírozni. 

Az igényelt támogatás összege 300.000,- Ft, amely az emlékhelyek látogatását, a tanulók 

utasbiztosítását és a tutajtúrán való részvételt teszi lehetővé.  
 

2. Balatoni nyári tábor megvalósítása 
 

A József Attila Iskolába járó tanulók többsége hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű. 

Sok család nehéz anyagi körülmények között él, ezért szinte elképzelhetetlen, hogy a gyermekek 

a szünetben önerőből táborba mehessenek, pedig a nyári táborok minden gyermek életében 

meghatározó élményt jelentenek.  

A fentiek alapján az Egyesület, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

által működtetett Balatonlellei Ifjúsági Táborban 50 főből álló gyermekcsoportot szeretne 

táboroztatni, amelyhez kéri az Önkormányzat támogatását. A Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központ – egyeztetést követően – a II. turnusban tudja biztosítani a 

férőhelyet. 

Az igényelt támogatás összege 1.000.000,- Ft, amely tartalmazza az utazás, étkezés, szállás, 

mosatás, hajókirándulás, egyéb programok, versenyek díjazásának költségeit.  
 

A fenti támogatások folyósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére van 

lehetőség. 
 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 
 

Budapest, 2019. február 14.  

 

 Kállay Gáborné s. k.  

 alpolgármester 

Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: Dr. Gencsev Plámenné elnök kérelme 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére 

 

1. a Szia-Helló67 Egyesület részére 300.000,- Ft támogatást biztosít a Budapest IX. Kerületi 

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai részére szervezett 

felvidéki magyar történelmi emlékhelyek bemutatására, a tanulók utasbiztosítására, 

valamint a Dunajeci tutajtúrán való részvételre. 

 

Határidő: 2019. február 20.  

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. a Szia-Helló67 Egyesület részére 1.000.000,- Ft támogatást biztosít a Budapest IX. 

Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak a nyári 

táboroztatás költségeinek fedezetére. 

 

Határidő: 2019. február 20.  

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1.-2. pontban szereplő támogatások 

kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről abban az esetben, amennyiben a 

támogatásban részesült Szia-Helló67 Egyesület a korábban nyújtott önkormányzati 

támogatásokkal maradéktalanul elszámolt. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

  


