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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, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!   
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) évről-évre pályázatot ír ki az alábbi területek kapcsán: 
 

 Pályázat Költségvetési sor 
Pályázati keretösszeg 

(Ft) 

1. Szabadidősport támogatása 

3415. számú „Pályázat 

kiemelt sport rendezvények 

megrendezésére” 

2.500.000,- 

2. 

Közfinanszírozott egészségügyi 

alapellátást biztosító IX. kerületi 

háziorvosok, gyermek 

háziorvosok, felnőtt fogorvosok 

eszköz-, és műszer beszerzésének 

támogatása 

3301. számú ”Egészségügyi 

prevenció” 
4.000.000,- 

3. Civil szervezetek támogatása 
3922. számú „Civil 

szervezetek támogatása” 
7.000.000,- 

4. 
Óvodai sport tevékenység 

támogatása 

3414. számú „Óvodai sport 

tevékenység támogatása” 
2.925.000,- 

 

A pályázatok javasolt benyújtási határideje: 2020. március 20. 12 óra 

Az elbírálás javasolt határideje: várhatóan 2020 április 
 

Jelen előterjesztéshez csatolom a közzétételre ajánlott felhívások szövegét, a pályázati 

formanyomtatvánnyal együtt. A szabadidősport támogatására, valamint a civil szervezetek 

támogatására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére a www.ferencvaros.hu honlapon kerül sor, 

ahonnan a pályázati dokumentációt le lehet tölteni, míg az eszköz-, és műszer beszerzésének 

támogatására, valamint az óvodai sport tevékenység támogatására vonatkozó pályázatok valamennyi, a 

pályázók körébe tartozó részére közvetlenül meghívásos úton megküldésre kerülnek. 
 

1. Szabadidősport támogatása 
 

A sportszervezetek által tervezett sportrendezvények megszervezésére előirányzott keretösszeget a 

szakbizottság évről évre pályáztatás útján osztja fel. Pályázatot nyújthat be ferencvárosi 

bejegyzéssel rendelkező sportszövetség, valamint sportszervezet Ferencváros területén 2020. 

április 1. és 2021. március 31. között megvalósuló szabadidősport rendezvények, valamint IX. 

kerületi diákok részére szervezett táborok megvalósítására. 
  
Megpályázható programok: lakossági sportnap/sportnapok; kerületi sportági, több fordulós 

bajnokság (pl. labdarúgás, kosárlabda,…); kerületi futóverseny; lakossági túrasorozat; kerületi 

sportnap fogyatékkal élők és egészségesek közös bevonásával; sporttáborok és egyéb sport 

tematikájú kerületi rendezvények. 
  
A pályázat célja a kerületi sportélet, a kerületi sportrendezvények gazdagítása a pályázók által 

benyújtott pályaművek segítségével. 
 

2. Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek 

háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatása 
 

A gyógyító-megelőző egészségügyi tevékenységhez, a betegek gyors állapotfelméréséhez 

szükséges diagnosztikai eszközök, illetve műszerek beszerzése valamint a várótermek 

komfortosítása, a kulturált betegfogadási környezet kialakítása érdekében javaslom a 

http://www.ferencvaros.hu/


közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, felnőtt fogorvosok, 

eszköz-, és műszer beszerzésének támogatását, összesen 4.000.000,- Ft összegben. A pályázat 

terhére kivitelezhető kisebb összegű gyorsdiagnosztikai eszközök beszerzése (ún. gyorstesztek), 

vagy a betegek várótermi komfortjának növelése (egészségügyi felvilágosító, illetve közérdekű 

kerületi információk közlésére alkalmas eszközzel, vagy wifi beszerelésével, vagy a jelenlegi 

várótermi bútorzat korszerűsítésével). A pályázati összegre az alapellátást nyújtó 43 orvos 

nyújthatna be pályázatot, meghívásos pályázat keretében. 
 

3. Civil szervezetek támogatása 
 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően kerülne kiírásra pályázat az önálló jogi személyiséggel 

rendelkező civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), gazdasági társaságok, önálló jogi 

személyiséggel rendelkező egyéb, karitatív célú, érdekvédelmi- és érdekképviseleti szervezetek, 

Ferencváros lakosaiért végzett tevékenységük, a ferencvárosiaknak nyújtott szolgáltatásaik, 

rendezvényeik és egyéb programjaik megvalósításához, munkájuk támogatásához. 
 

Az előző évek megnövekedett pályázói igényeit figyelembe véve a pályázati keretösszeg emelésre 

került, így eszerint a Ferencváros lakosaiért végzett, az alábbiakban említett témákban várjuk majd 

a pályázati anyagokat: 

 

- egészségügyi, egészségvédelmi, egészség megőrzési tevékenység; 

- közéleti, szociális és gyermek, ifjúsági, idősügyi tevékenység; 

- pályaorientációs és pályakorrekciós, valamint felnőttképzési tanácsadás; 

- József Attila munkásságához kapcsolódó programok, 

- a fogyatékkal élőknek szóló vagy velük megvalósítandó programok. 

 

A pályázati kiírás kapcsán előnyt élveznek:  

- Ferencváros kulturális koncepciójában 

http://www.ferencvaros.hu/doks/HumanIroda/KultKoncepcio_2017-2022.pdf  (85- 91. oldal) 

meghatározott, a fent megnevezett célokat szolgáló tevékenységekhez kapcsolódnak 

- a koncepcióban megnevezett (79-81.oldal) önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódnak, 

- az ifjúságot érintő kulturális és művészeti programok (kerületi helyszínen megrendezendő, 

ifjúságnak szóló rendezvények vagy a ferencvárosi iskolá(k)ban megvalósítandó ifjúsági 

programok, programsorozatok), 

- a József Attila-kultusz építésével, erősítésével összefüggő programok, 

- népi kultúrát, hagyományokat ápoló programok, programsorozatok, 

- Ferencváros időskorú lakossága számára szervezett projektek, 

- Ferencváros hely- és ipartörténetével kapcsolatos kiadványok, események, 

- előadóestek, író olvasó találkozók, 

- Ferencvárossal kapcsolatos kiadványok, 

- lakosság részére könnyen hozzáférhető programok, lakossági aktivitást segítő programok, 

- önkéntességre építő programok, 

- tudományos és ismeretterjesztő programok, programsorozatok, 

- érzékenyítő tréningek különös tekintettel az alábbi témákra: 

 családon belüli erőszak, 

 rasszizmus, 

 szexuális kisebbségek (LMBTQ+), 

- közterületen, továbbá közösségi térben tartott kulturális események, 

- a fogyatékkal élőknek szóló vagy velük megvalósítandó programok. 
 

4. Óvodai sport tevékenység támogatása 
 

Az óvodáskori testmozgás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási hajlandóságra. 

Az óvodai testmozgás jelentősége elsősorban a korosztály fogékonyságában rejlik. 

Ferencvárosban az óvodába járó gyermekek számára a szervezett mozgási, sportolási lehetőségek 

az óvodai nevelés keretein belül kiemelten biztosítottak, melyek legfontosabb formája a játék és a 

mozgás. 
 

Az óvodai sport tevékenység fontosságának elismerését jelzi, hogy az önkormányzati 

költségvetésben az „Óvodai sport tevékenység támogatása” külön soron szerepel, mely összegből 

a kerületi óvodák számára pályázat kerül kiírásra. Az elmúlt években sportrendezvényekre, 

http://www.ferencvaros.hu/doks/HumanIroda/KultKoncepcio_2017-2022.pdf


sportversenyekre, kirándulásokra, táborokra lehetett pályázni. Az itt elnyert támogatási összeg 

fontos kiegészítő eleme az óvodai, szülői önrésznek. Célja, hogy a pályázati támogatás 

segítségével az óvodák minél több sportnapot, sportprogramot, sporttábort, kirándulást tudjanak 

megszervezni, minél gyakrabban ki tudjanak mozdulni a megszokott életterükből. 
 

A pályázati dokumentációkat a pályázatok szerint, tematikusan az Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottság (a továbbiakban: ESZSICB) által felkért 4 tagú javaslattevő bizottság 

döntésre előkészíti, majd ezt követően az ESZSICB (Alapítványok esetében a Képviselő-testület) dönt 

a végleges támogatásokról. A döntéseket követően a nyertes pályázókat írásban értesítjük. 
 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés, valamint az ahhoz mellékelt pályázati 

anyagok alapján hozza meg döntését. 
 

Budapest, 2020. február 26. 

 Döme Zsuzsanna s. k.

 alpolgármester 
Mellékletek: 

 

1. Pályázati kiírás szabadidősport támogatása ügyében 

2. Pályázati kiírás közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek 

háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatása ügyében 

3. Pályázati kiírás civil szervezetek támogatása ügyében 

4. Pályázati kiírás óvodai sport tevékenység támogatása ügyében 



 

Határozati javaslat 

 

 

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

Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3415. számú során elkülönített 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-

ötszázezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az SZ-

……/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 

formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon 

történő közzétételéről. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ A szabadidősport támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága 

által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett 

pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a 

bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket 

választja: 

 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  

2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 

3. Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda, - szabadidősporttal foglalkozó tisztviselője  

4. ……………………… (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által 

delegált 1 fő) 

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ a hatályos költségvetési rendelet költségvetési rendelet 3301. számú során elkülönített keretösszeg 

terhére 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, 

egyben jóváhagyja az SZ-……/2020. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati 

felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok 

helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4./ A közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek 

háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatása pályázat Egészségügyi, 

Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-

testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság 

előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A 

javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  

2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 

3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, - egészségüggyel foglalkozó tisztviselője  

4. ……………………… (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által 

delegált 1 fő) 

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



 

5./ a hatályos költségvetési rendelet 3922. számú során elkülönített keretösszeg terhére 7.000.000,- Ft, 

azaz hétmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az SZ-

……/2020. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 

formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon 

történő közzétételéről. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

6./ A civil szervezetek támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága 

által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett 

pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a 

bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket 

választja: 

 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  

2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 

3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó 

tisztviselője  

4. ……………………… (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által 

delegált 1 fő) 

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

7./ a hatályos költségvetési rendelet 3414. számú során elkülönített 2.925.000,- Ft, azaz kettőmillió-

kilencszázhuszonötezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja 

az SZ-……/2020. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 

formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon 

történő közzétételéről. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

8./ Az óvodai sport tevékenység támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 

Bizottsága által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a 

beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre 

előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi 

személyeket választja: 

 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  

2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 

3. Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda, - szabadidősporttal foglalkozó tisztviselője  

4. ……………………… (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által 

delegált 1 fő) 

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


