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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!   

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának    Képviselő-testülete által elfogadott, 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: költségvetés) az előző évek gyakorlatától eltérően több tematikus költségvetési sort a 

Szakbizottság koordinálása alá rendel. 

 

3145. számú költségvetési sor: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a 200/2016.(VI.16.) számú határozatával  elfogadta a 2016-2020 időtartamra 

vonatkozó  Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Koncepciót.   A koncepcióban meghatározott célok és 

feladatok megvalósítása az alapja a költségvetési tervezetnek. Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a 2020. évi 

költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.)  önkormányzati rendeletében a 3145. „Ifjúsági koncepció 

végrehajtásával összefüggő feladat” költségvetési előirányzatán  a Képviselő-testület 8.000.000,- Ft-

ot hagyott jóvá, mely előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:  

 

1. Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) működése 

 

A Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Koncepcióban megvalósítandó feladatként szerepel a 

Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) működtetése, annak támogatása és 

ezáltal a FEGYIÖK választás lebonyolításához és   a működéshez szükséges eszközök és feltételek 

biztosítása.  

A  FEGYIÖK célja, hogy a Ferencvárosban tanuló fiatalok működtessék saját képviselő-testületüket, 

annak érdekében, hogy korosztályuk érdekeit képviselni tudják azáltal, hogy együttműködnek 

településük önkormányzatával. Célja továbbá a gyermek- és ifjúsági közösségek számára a gyermeki 

jogok, kötelezettségek megismertetése és gyakoroltatása, a demokrácia tanulása a gyermek és ifjúsági 

önkormányzat működtetése során. Önszerveződő ifjúsági kezdeményezések, rendezvények, 

programok támogatása. 

 

Megvalósítandó feladatok: 

 V.FEGYIÖK választás előkészítése, kampány: 2020.szeptember 01.- október 06. 

 

 V.FEGYIÖK választás: 2020. október 07. 

 

 V.FEGYIÖK tréning ifjúsági polgármester és alpolgármesterek választása: 2020.október 15-16. 

Költségek: tréning vezetők megbízási díja, terembérlet, catering. 

 

 V.FEGYIÖK alakuló ünnepség: 2020. november 20. 

 Költségek: könyvvásárlási utalvány, catering. 

 

 A FEGYIÖK gyermek-ifjúsági honlap működtetésének folytatása: 2020.április 01- 2021. 

március 31. Költségek: honlap hosting szolgáltatás (domin+tárhely) és tartalomfejlesztés. 

 

 Kulturális, szabadidős, sport programokon, nagyrendezvényeken (Tavaszünnep, Költészet 

Napja, Családi Egészség és Sportnap, Gyermeknap) a FEGYIÖK megjelenése, kitelepülése.  

Költségek: nagyrendezvényekre történő kitelepülések anyagköltsége. 

 Dzsembuli éjszakai röplabda-kosárlabda- futball sport est szervezése a Patonyi László 

Spotcsarnokban (2020. február 14., március 27., október 02.). Ezzel a FEGYIÖK olyan aktív 



szabadidős programokat szervez, mely alternatívát nyújt a péntek esti bulizás helyett; és az 

egészséges életmód és a biztonságos szórakozás jegyében történik.  

A rendezvények költsége: büfé anyagszükséglete, díjak, jutalmak, elsősegély ügyelet, 

kézműves foglakozás, hennafestés. 

 

 Föld Napjához kapcsolódóan „Fogadjunk örökbe egy parkot” rendezvényre a József Attila 

lakótelepi Nyúldombon 2020. április 21-én kerül sor. A program a FEGYIÖK egyik vállalása, 

amely során gondját viselik egy kiválasztott közterületnek.  

A program költsége: a büfé anyagszükséglete. 

 

 Anyák napi ajándékkészítő kézműves foglakozás a gyógypedagógiai intézmények tanulóinak 

2020. április 29-én.  

Költségek: kézműves foglalkozás vezetése, catering. 

 

 Jótékonysági Mikulás korcsolyázás szervezése 2020. december 02-án. Ferencváros összes 

iskolájából érkeznek diákok a rendezvényre, melynek belépője egy otthonról hozott ajándék. 

Az adományokat a FESZGYI (Ferencvárosi  Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága)  Gyermekek Átmeneti Otthona és a Fehér Holló utcai bölcsőde hátrányos 

helyzetű gyermekeinek ajánlják fel. A program minden évben népszerű, hiszen a gyerekek 

sportolhatnak, szórakozhatnak és jótékonykodhatnak egyszerre.  

Költségek: anyagszükséglet, dekoráció, büfé. 

 

 Gyógypedagógiai intézményi tanulók és a FEGYIÖK karácsonyi ünnepsége 2020.december 

10. napján.  A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér ad otthont a karácsonyi ünnepségnek. A 

rendezvényen a FEGYIÖK képviselői átadják az Önkormányzat karácsonyi ajándékait, majd  

az ünnepi műsor  karácsonyi uzsonnával és ajándékkészítő kézműves foglalkozással 

folytatódik.  

Költségek: ajándékok, catering  és karaoke szolgáltatás. 

 

Tervezett költség: 2.500.000,-  Ft 

 

2. VIII. IFI FESZT- Ifjúsági Fesztivál 

 

A Fesztivál  2020. szeptember 17-én 10-15 óra között általános és középiskolás diákok részére kerül 

megrendezésre a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótéren, a FEGYIÖK szervezésében.   A rendezvény 

célja a fiatalok részére biztonságos, tartalmas szórakozási lehetőség biztosítása, valamint a  

Budapesten működő gyermek és ifjúsági önkormányzatok szakmai találkozójának megszervezése. A 

fesztiválon tehetséges fiatalok számára fellépési lehetőséget biztosítunk zene, ének, tánc és egyéb 

kategóriákban, ifjúsági civil szervezetek bemutatkozására, sport programok (ping-pong, csocsó, rodeó 

bika, eurobungee, 3D karika, bungee run, óriás teke, szumó birkózás, élő csocsó és helikopter 

szimulátor, mászófal), teaház, színpadi koncert, szórakoztató műsorok megszervezésére kerül sor.  

Költségek: megbízási díjak, anyagköltségek. 

  

Tervezett költség: 2.300.000,- Ft 

 

3. VIII. Pályaválasztási Börze 

 

A Börze 2020. október 05. napján 10-15 óra között kerül megrendezésre a BGSZC Szent István 

Közgazdasági Szakgimnázium Patonyi László Sportcsarnokában. A rendezvény célja, hogy a kerületi 

általános iskolai diákok tájékozottak legyenek és  megismerhessék a továbbtanulási lehetőségeket, a 

középiskolákban folyó oktatási formákat. Ezzel segíteni kívánjuk a diákokat és a szülőket a sikeres 

pályaválasztási döntéseik meghozatalában. A Pályaválasztási Börzén bemutatkozási lehetőséget 

biztosítunk 46 középiskola részére, valamint pályaválasztással-pályaorientációval, pszichológiai 

tanácsadással foglalkozó szakmai szervezetek nyújtanak segítséget az érdeklődők részére.  

Költségek: a Pályaválasztási Börzén 46 db pavilon tárgyi feltételeinek biztosítása, kiszállítása, 

felépítése, bontása és elszállítása. 

Tervezett költség: 2. 200.000,- Ft 

 

 



 

4. Ifjúsági foglalkozások 

 

Az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása, feltételeinek folyamatos biztosítása 

közösségfejlesztő programok szervezése.  

 

Angol nyelvtanfolyam  
2020. március 16-tól 2020. június 30-ig 20 alkalommal (heti 1 alkalom hétfői és szerdai napokon, 

11.00 órai kezdettel, 60 percben) angol kezdő és haladó nyelvtanfolyam megtartása kismamák részére 

a Vertikaland Baba - Mama Klubban (Budapest IX., Balázs Béla u. 32/b). 

 

Tervezett költség: 160.000,- Ft 

 

Baba-mama kézműves foglalkozás 

A mamák a babákkal együtt vesznek részt a foglalkozásokon ( dal- és mondóka  tanulás, és rajzolás, 

gyurmázás) 2020. március 16-tól 24 alkalommal hétfői napokon  10.00-12.00 óráig a H52 Ifjúsági 

Iroda és Közösségi térben ( Budapest IX., Haller u. 50-52.). 

A foglalkozás célja:  

 a baba korai kreativitást fejlesztő és vizuális nevelése, 

 a baba beszédkészségének, ritmusérzékének fejlesztése,  

 a baba taktilis érzékelésének fejlesztése,  

 a baba-mama kapcsolat fejlesztése, az együttműködésen, a közös élmény és  

 aktivitás megélésén, a közös  alkotáson,  a tapasztalatszerzésére való közös, együttes  

koncentráláson keresztül, 

 a mamának a baba tevékenységére irányuló figyelem fejlesztése 

 a baba figyelmét fejlesztő mondókák, ábrák, formák és figurák alkotásának megtanítása a 

mamák részére, hogy a későbbiekben otthon is fel tudják idézni, 

 a mamák kapcsolódása hasonló élethelyzetük alapján, közösségformálódásuk segítése,   

támogatása, 

 a babák közösségi intézménybe való kerülésének előkészítése. 
 

Tervezett költség: 360.000,- Ft 
 

5. Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal ülés  
 

Az Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal működtetése biztosítja a kerületben található összes iskola és az 

Önkormányzat folyamatos szakmai együttműködését. 2020-ban tavaszi és őszi ülést szervezünk 

köznevelési és ifjúsági szakmai és civil szervezetek részére. Az üléseken a tanévben megrendezésre 

kerülő önkormányzati kulturális-, sport-, ifjúsági-, prevenciós- és esélyegyenlőségi rendezvények, 

programok és a jövőbeni szakmai együttműködések kerülnek előtérbe.  

Költsége: catering szolgáltatás. 
 

Tervezett költség: 100.000,- Ft 
 

6. Tartalék 

A fentiekben részletezett programok becsült költségein túl a fennmaradó 380.000,- Ft összeget 

javaslom tartalékként szerepeltetni, az év folyamán felmerülő egyéb kérelmek, programok költségének 

fedezetére. 

Támogatandó célok, rendezvények, programok 

 

Keretösszeg a 

rendezvény,program 

megvalósítására (bruttó) 

FEGYIÖK működése 2.500.000,- Ft 

VIII.IFI FESZT - Ifjúsági Fesztivál 2.300.000,- Ft 

VIII. Pályaválasztási Börze  2.200.000,- Ft 

Ifjúsági foglalkozások: angol nyelvtanfolyam, baba-mama 

kézműves foglalkozás 

   520.000,- Ft 

Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal   100.000,- Ft 

Tartalék   380.000,- Ft 

Összesen: 8.000.000,- Ft 



3357. számú költségvetési sor: 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 200/2016.(VI.16.) 

számú határozatával fogadta el a 2016-2020 időtartamra vonatkozó  Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági 

Koncepciót,  és a 77/2015. (III.19.) számú határozatával fogadta el a 2015-2020 időtartamra 

vonatkozó  Ferencvárosi Drogellenes Stratégiát. 

 

A koncepcióban és a stratégiában meghatározott célok és feladatok megvalósítása az alapja a 

költségvetési tervezetnek. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  (a 

továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. 

(II.18.) számú önkormányzati rendeletében a 3357. „Ifjúsági és drogprevenciós feladatok” 

költségvetési előirányzatán a Képviselő-testület 9.000.000,- Ft-ot hagyott jóvá, mely előirányzat 

felhasználására az alábbi javaslatot teszem:  

 

1. Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működése 

 

A KEF munkáját az elmúlt hét évben jellemezte a folyamatos szakmai kapcsolattartás a KEF 

tagszervezetekkel (25 intézmény, civil szervezet és 22 köznevelési intézmény KEF delegáltja). A KEF 

célja olyan együttműködési rendszer kialakítása, amely segíti a legális és az illegális drogokkal 

(kábítószerekkel) összefüggő problémák megelőzését, valamint szakszerű holisztikus, mentálhigiénés 

szemléletű kezelését. 

A KEF összhangot teremt a mentálhigiénével, drog-prevencióval foglalkozó, illetve a kábítószer és 

szenvedély-problémákat kezelő szervezetek, intézmények munkájában, és ezzel összefüggésben a 

különböző szakmai és módszertani szemléletmódok harmonizálására törekszik. A KEF prevenciós 

szemlélete az egészség megőrzésére, egészség-tudatos magatartás kialakítására, a negatív minták 

elutasítására, a már kialakult kábítószer-fogyasztás ártalmainak csökkentésére, súlyosbodásának 

megelőzésére irányul, valamint együttműködések kialakítására, erősítésére a KEF szervezetekkel. 

A KEF feladata a munkacsoportok munkájának koordinálása (prevenciós, kezelés-ellátás- 

ártalomcsökkentő, közbiztonsági – bűnmegelőzési), az évi 5 KEF ülés és 9 párbeszéd 

műhelyfoglalkozások, szakmai kerekasztal nap és drog-prevenciós előadássorozatok szervezése a 

kerületi köznevelési intézményekben, az iskolai egészségfejlesztési tervek aktualizálása, valamint a 

drogszemét gyűjtésének koordinációja egész évben heti 2 alkalommal Ferencváros parkjaiban és 

közterületein. Fontos feladat a lakosság informálása a gyűjtésről a Ferencváros újság, a 9.tv által, a 

honlapokon keresztül, valamint felhívás készült a lakosság, a társasházak közös-képviselői felé. 

Szakmai együttműködéseket alakítottunk ki a Józsefvárosi, a Kőbányai és a Pesterzsébeti 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal. Az együttműködésekkel erősíteni kívánjuk a KEF szervezetek 

közötti jó szakmai kapcsolatokat, tapasztalatcserét, egymás munkájának segítését. A drogprobléma 

nem szűnik meg az egyes kerületek határainál, ezért fontosnak tartjuk az együttműködést, mivel így 

hatékonyabb küzdelmet lehet folytatni a veszélyek ellen, a fiatalok pedig egészségesebben, 

kábítószermentesen nőhetnek fel. 

 

Megvalósítandó feladatok: 

 KEF honlap működtetésének folytatása 2020. április 01- 2021. március 31.  

Költségek: honlap hosting szolgáltatás (domin+tárhely) és tartalomfejlesztés. 

 

 KEF üléseinek lebonyolítása, a tervezett 5 ülésen előadások, workshopok szervezése az alábbi 

témákban:  

- Január: Kezelés - ellátás - felépülés  

- Február: Veszteség feldolgozás, mint védőfaktor a függőségek kialakulásában. 

Viselkedési addikciók (számítógépes játékok, szerencsejáték, munka) 

- Március: Elterelés megelőző-felvilágosító szolgáltatás 

Biztonságos szórakozóhely program, party szervizszolgáltatás, 

- Szeptember: Szegregátum kutatás - önsegítő csoport 

- Október: Fiatalkorúak egészségmagatartása 2019.évi ESPAD (European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs), HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children)  

kutatások eredményei 

Költségek: előadók megbízási díja  



 

 KEF párbeszéd műhely (esetmegbeszélés, szupervízió) foglalkozás tartása havonta 

szupervizor, coach, szociális munkás csoportvezető irányításával (9 alkalom). A párbeszéd-

műhelyeken a köznevelési intézmények képviselői, a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer szakembereivel, a segítő civil szervezetek munkatársaival együtt, saját 

gyakorlataikból hozott, konkrét eseteken modellezve problémamegoldó javaslatokat tesznek. 

Költségek: csoportvezető megbízási díja 
 

 Iskolai egészségfejlesztési workshop tartása 4 alkalommal  a tanév során. Célja, hogy hosszú 

távon minden IX. kerületi köznevelési intézmény rendelkezzen egészségfejlesztési tervvel, 

ami illeszkedik a nevelési-oktatási intézmények  működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.)  EMMI rendeletben megfogalmazottakhoz. 

Költségek: workshop vezető megbízási díja 
 

 KEF szakmai műhelytalálkozó - szakmai kerekasztal nap szervezése (2020. április 16-17.).  

A rendezvénnyel erősíteni kívánjuk a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (Ferencváros, 

Kőbánya, Pesterzsébet, Józsefváros) közötti jó szakmai kapcsolatokat, tapasztalatcserét. 

Ennek megvalósításához két napos, külső helyszínen megvalósuló szakmai műhely találkozót 

- szakmai kerekasztal napot terveztünk, ami a négy KEF számára erősíti a tagság 

elköteleződését. 

Mindegyik KEF lehetőséget kap arra, hogy az őt képviselő szakemberek olyan helyzetekben 

működjenek együtt külső szakemberek facilitálása mellett, amely lehetőséget teremt a szakmai 

és emberi kapcsolatok mélyítésére, együttműködésekre. Sor kerül a négy KEF által az eddigi 

években sikerrel megvalósított programok részleteinek bemutatására, ami nemcsak ötleteket 

ad a társszervezeteknek a további szakmai munkához , hanem egyben a saját programok 

monitorozása is megtörténik azáltal, hogy a szakemberek objektív, külső nézőpontból 

értékelhetik egymás programjait és fogalmazhatnak  meg javító, építő javaslatokat. A fentiek 

mellett teret és időt fordítunk arra, hogy a Fórumok közös terveket, ötleteket 

fogalmazhassanak meg, amelyben az együttműködés mentén közös szakmai programok 

születhetnek. 

Költségek: terembérlet, szakmai nap vezetése, catering szolgáltatás 
 

 Szakmai tanulmányút: Ráckeresztúri Református Drogrehabilitációs Központ - 

intézménylátogatás a KEF tagok számára (2020 május hónapban). 

Költségek: utazási költség, catering szolgáltatás 

 

Tervezett költség: 1.400.000 Ft 
 

2. VIII. FERI FESZT és Diákmunka Börze (2020. június 10.) 

 

A rendezvény célja, hogy a Kábítószer Ellenes Világnap alkalmából tájékoztassa a diákokat a 

droghasználat veszélyeiről, a biztonságos szórakozásról, egyúttal alternatívákat kínáljon fel a nyári 

szünidő tartalmas eltöltésére. Ezt többek közt sportolási lehetőségek és diákmunka-börze segíti.  

A rendezvény az Itt és Most Társulat improvizatív, interaktív előadásával kezdődik, ami a függőségek 

veszélyeiről szól. Az FMK (Ferencvárosi Művelődési Központ) kertjében saját standdal jelennek meg 

az ellenőrzött, nyári munkalehetőségeket kínáló diákmunka szövetkezetek, és ezek mellett a pozitív 

szenvedélyekre, különféle sportolási lehetőségre is lesz mód. Számos ifjúsági programokat szervező és 

a drogproblémával foglalkozó civil szervezet is képviselteti magát. Ezek a következők: Medáliák 

Művészeti, Kulturális és Oktatási  Egyesület, Adna Café, Ferencvárosi Tanoda, KONKÁV Közösségi 

Tér és Prevenciós Műhely, Kék Pont Alapítvány, H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, Mester Galéria 

és Közösségi Tér, Megálló Csoport, Emberbarát Alapítvány, Patent Egyesület, Drog Stop Budapest  

Egyesület, Kék Vonal Gyermek Krízis Alapítvány, Kompánia Alapítvány, IFELORE (Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete), Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány, BRFK IX. Kerületi 

Rendőrkapitánysága. A FEGYIÖK és a Ferencvárosi Ifjúsági Terek Társulása (FITT) közösen hirdet 

meg művészeti pályázatot „Mentés Másként” címmel, videó, vers, próza és képzőművészeti 

kategóriákban. A pályázat témája az erőszak- és kábítószer mentesség, a legjobb alkotásokat készítő 

diákok a rendezvényen díjakat vehetnek át. 

 

Tervezett költség: 1.400.000,- Ft 

 



 

3. AIDS Ellenes Küzdelem Világnapi rendezvény (2020. december 01.) 

 

Az FMK-ban 300 fő középiskolás diák részére szervezett világnapi rendezvény, ahol civil szervezetek 

szolgáltatásainak bemutatkozására (információs kiadványok, ismertetők, totók, interaktív játékok, 

kézműves foglalkozások, anonim AIDS szűrés) kerül sor.  

A színházteremben Dr. Simich Rita, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatársa az AIDS 

veszélyeiről tart előadást, majd az Itt és Most Társulat interaktív improvizációs színháza ad elő 

rögtönzött jeleneteket a nézőtéren ülő fiatalok bevonásával a fiatalok társas kapcsolatairól. Az FMK 

aulájában a Magyar Vöröskereszt, a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, a Mester Galéria és 

Közösségi Tér, az Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány, a Ferencvárosi Tanoda, a patent 

Egyesület, a  Drog Stop Egyesület, a Sex Educatio Alapítvány, a KONKÁV Közösségi Tér és 

Prevenciós Műhely és az IFELORE standjainál nyílik lehetőség totók, játékok, interaktív ismertetők 

révén ismeretszerzésre. A rendezvényen anonim AIDS szűrésre is van lehetőség. A Pápai Páriz 

Egésznevelési Országos Egyesület a „Szerelem - Hűség - Felelősség” kiállítás bemutatásával és 

csoportfoglalkozásokkal segít eligazodni a tizenéveseknek a szerelem, szexualitás, társas kapcsolatok, 

valamint az ezekkel járó veszélyek megelőzése terén. Az  IFELORE által megtartott interaktív 

foglakozások és a Kék Pont Alapítvány „Vírus nyomában” vetélkedő szervezésével nyújtanak 

segítséget a  HIV fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókról, a megelőzés tudatos módjairól, a fiatalokra 

leselkedő veszélyekről, valamint az életmódbeli kihívásokról.  

 

Tervezett költség: 1. 200.000,- Ft 
 

4.  Iskolai prevenciós foglalkozások 
 

 Drogprevenciós előadássorozatok szervezése a kerületi köznevelési intézményekben 

K+K+K+K - Közlekedés, Környezet, Kábítószerek, Korosztályos veszélyei” címmel 

interaktív egészségnevelő, szemléletformáló prezentáció tartására a drogokról 120 percben (10 

iskola részére) Klobusitzky György mester tanár által. 

 

 Itt és Most Közösségi Tér prevenciós programja:      

„Fű alatt” című drog-prevenciós drámafoglalkozás 12 alkalommal általános iskolák   7-8. 

osztályos tanulói részére.  

 

 A kortárssegítő képzés (10 alkalom hétfőnként 15-18 óráig) KONKÁV Közösségi Tér és 

Prevenciós Műhelyben. A képzés célja, hogy Ferencváros középiskoláiban jelen legyen a 

kortárssegítés, a fiatalok közvetlenül tudjanak a korosztályukkal foglalkozni, segítséget 

nyújtani diáktársaiknak a mindennapi életük során előforduló gondjaik, problémáik 

megoldásában. Ezáltal a prevenciós munka hatékonysága a kortárscsoportokban fejlődhet, és 

ez a diákok önismereti munkáját is nagyban segíti. A képzésen a diákok közösségi szolgálat 

keretében is részt vehetnek. 

 

Tervezett költség: 1.600.000,- Ft 

 

5. Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. támogatása a KONKÁV Közösségi Tér és Prevenciós 

Műhely működtetése céljából 

 

A KONKÁV Közösségi Tér és Prevenciós Műhely egy olyan speciálisan kiépített, öt szobából álló 

drogprevenciós tárlatot foglal magába, a „Köztes Átmenetek” kiállítást, ahol egy interaktív drog-

prevenciós foglalkozáson vesznek részt a diákok pszichológus, addiktológus és szociális munkás 

vezetésével. 

 

A Köztes Átmenetek kiállítás célja: 

 hiteles képet közvetíteni a drogfogyasztásról, mint soktényezős, bonyolult társadalmi 

jelenségről, 

 aktívan hozzájárulni az iskolák prevenciós feladataihoz, 

 közösen keresni a fogyasztás egyéni és közösségi, társadalmi okait, 

 beszélni a szerhasználat következményeiről, a szerek a hatásairól, veszélyeiről, 



 megtalálni a szenvedélybetegség kialakulásában vagy elkerülésében döntő szerepet játszó 

kockázati és védő tényezőket, 

 érzékenyítés a drogprobléma és a szenvedő ember iránti elfogadásra. 

 

Az állandó kiállításon túl hétköznap délutánonként a 12-20 éves fiatalok részére szabadidős  

programok, képzések, tanácsadások működnek. A közösségi tér komplex terei lehetőséget biztosítanak 

prevenciós szakmai műhelyként való működésre is. Pedagógus és szociális szakmai képzések, 

workshopok, mini-konferenciák, filmklub rendezésére nyújt lehetőséget. 

 

Tervezett költség: 3.000.000,- Ft 

 

6. Szociálpolitikai Kerekasztal Konferencia 

Minden évben szakmai konferencia szervezésével kívánjuk segíteni a szakmai és civil szervetek 

együttműködését, munkáját. Konferencia témája a családon belüli erőszak. 

Költségek:  megbízási díjak, catering szolgáltatás. 

 

Tervezett költség: 200.000,- Ft 

 

6.Tartalék 

 

A fentiekben részletezett programok becsült költségein túl a fennmaradó 200.000,- Ft összeget 

javaslom tartalékként szerepeltetni az év folyamán felmerülő egyéb kérelmek, programok költségének 

fedezetére. 

 

Fentiek szerint kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a koordinálása alá tartozó költségvetési 

sorok felosztása kapcsán! 

 

Budapest, 2020. március 3. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k.

 alpolgármester 



 

Határozati javaslat 

 

 

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

Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az   

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletében szereplő 

3145. számú „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” előirányzat felhasználását az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

Határidő: 2020. március 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az   

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletében szereplő 

3357. számú „Ifjúsági és drogprevenciós feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

 

KEF működése 1.400.000,- Ft 

VIII.FERI FESZT és Diákmunka Börze 1.400.000,- Ft 

AIDS Ellenes Küzdelem Világnapi rendezvény 1.200.000,- Ft 

Iskolai prevenciós foglalkozások 1.600.000,- Ft 

KONKÁV Közösségi Tér és Prevenciós Műhely 

működése 

3.000.000,- Ft 

Szociálpolitikai Kerekasztal konferencia 200.000,- Ft 

Tartalék 200.000,- Ft 

Összesen: 9.000.000,- Ft 

 

Határidő: 2020. március 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1-2. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges 

megállapodások megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására 

és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a rendelkezésre álló költségvetési keret 

függvényében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

FEGYIÖK működése 2.500.000,- Ft 

VIII.IFI FESZT - Ifjúsági Fesztivál 2.300.000,- Ft 

VIII. Pályaválasztási Börze  2.200.000,- Ft 

Ifjúsági foglalkozások: angol nyelvtanfolyam, baba-mama 

kézműves foglalkozás 

   520.000,- Ft 

Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal   100.000,- Ft 

Tartalék   380.000,- Ft 

Összesen: 8.000.000,- Ft 


