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      Iktató szám: 102/2014. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére 

 

Tárgy:  A 2014. évi civil szervezetek támogatására – alapítványok által - 
benyújtott pályázatok elbírálása 

 
Előterjesztő:    Formanek Gyula alpolgármester  
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
    dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 14. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  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.  
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1Ügyiratszám: Kp/10508-7/2014/IV. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) számú hatályos költségvetési 
rendeletében, a 3922. számú költségvetési soron 5.000. 000 Ft-os keretösszeget különített el civil 
szervezetek támogatására. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága HÜB 
26/2014. (III.05.) számú határozatában döntött a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati 
felhívás kiírásáról.  

 
Civil szervezetek esetében pályázni az alábbi célokra lehetett: 
Ferencváros lakosaiért végzett 

• egészségügyi, egészségvédelmi, egészség megőrzési tevékenység 
• közéleti, szociális és gyermek, ifjúsági, idősügyi tevékenység. 

 
Pályázatot bármely – a Ferencváros területén tevékenykedő, (ferencvárosi székhellyel vagy bejegyzett 
IX. kerületi telephellyel rendelkező, országos, regionális szervezet igazoltan Ferencváros területén 
működő tagszervezete) és önálló jogi személyiséggel rendelkező – civil szervezet (egyesület, 
alapítvány), egyéb karitatív célú, érdekvédelmi- és érdekképviseleti szervezet, gazdasági társaság 
benyújthatott.  
 
A pályázati dokumentációk benyújtási határideje 2014. március 28-a volt. 
 
A civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhívásra 18 pályázó nyújtotta be 
határidőben pályázati programját. (alapítványi pályázat: 6 db)  
A benyújtott pályázatok alapján a pályázók összesen 10.204.500,- forint összegben igényeltek 
támogatást.  
 
A beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú javaslattevő bizottság - 2014. május 6-án - előzetesen 
véleményezte.  
 
A benyújtott pályázatok közül két érvénytelen pályázat volt. Érvénytelenség oka: 
 

1. a pályázó (Pont és Kör Harcművészeti és Művészeti Alapítvány) nem tett eleget a 2011. évi 
CLXXV. törvény 30.§-ában foglalt beszámoló letétbe helyezéséről szóló kötelezettségnek. 
2. a pályázó (Peter Cerny Alapítvány) Budapest VIII. kerületi székhellyel rendelkezik. 

 
Az érvényesen pályázók közül a pályázati kiírásnak megfelelően, elbírálás során előnyt élveztek azon 
pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít, továbbá azok a pályázatok, amelyek 
kiemelten az idősek, a fiatalok, a hátrányos helyzetűek részére szervezett programok megrendezését 
vállalták. 
 
A részletes, eredeti pályázati dokumentumok munkaidőben a Humánszolgáltatási Iroda, 
Intézményfelügyeleti Csoportjánál megtekinthetőek. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja 
értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és 
átadása, ezért a pályázati támogatásukra - és annak összegére vonatkozóan - a Bizottság csak 

                                                 
  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 3

javaslattételi jogkörrel rendelkezik, így a Humán Ügyek Bizottságának döntését követően a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) számú hatályos költségvetési rendeletében pályázati célra 
elkülönített keretösszegek felosztásához - alapítványok tekintetében - képviselő-testületi döntés 
szükséges.      
 
A civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok összegzését az előterjesztéshez mellékelt 
táblázat tartalmazza. (1. számú melléklet) 
 
A pályázatokkal kapcsolatban a javaslattevő bizottság tagjai az alábbi javaslatot tették: 
 
 

 Alapítványok 

 
Pályázó 2014.évi  

pályázati program 

2014-ben 
pályázott 

összeg 

Javasolt 
összeg 

(2014.év) 

1. Kicsi Szív Alapítvány Együtt a boldog gyermekekért! 530 000 500 000  

2. 
Horizont Szociális 
Alapítvány 

Családos tábor 
500 000  450 000 

3. 
Szent Rafael Caritas 
Alapítvány 

Ferencvárosi szenvedélybetegek és 
egyéb nehéz élethelyzetű személyek 
pszichoszociális gondozása 200 000  200 000 

4. 
Lélekkel az Egészségért 
Alapítvány 

Kiégés szűrés Ferencváros 
Iskoláiban 775 500  500 000 

5. Peter Cerny Alapítvány 

A ferencvárosi koraszülöttek és 
beteg újszülöttek mentést lehetővé 
tevő kiegészítő működési és 
beruházási költségek fedezetének 
biztosítása 800 000 

érvénytelen 
pályázat  

6. 
Pont és Kör Harcművészeti 
és Művészeti Alapítvány 

Miért Pont Te? Családi sportnap a 
harcművészetek jegyében 150 000 

érvénytelen 
pályázat 

  Pályázott összeg összesen: 2 955 500 1650 000 
     
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével 
hozza meg döntését. 
 
 
Budapest, 2014. május 8. 

 
 

        Formanek Gyula s.k.  
          alpolgármester 
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Határozati javaslat 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint dönt a civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson 
részt vevő Alapítványok 2014. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése az Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) számú hatályos költségvetési rendelet 3922. számú 
költségvetési sor, ezen célra biztosított 5.000.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik. 
 
 

 

Szervezet 2014.évi  
pályázati program 

 
2014.évi támogatási 

összeg (Ft) 
 

1. Kicsi Szív Alapítvány Együtt a boldog gyermekekért!     500 000  

2. 
Horizont Szociális 
Alapítvány 

Családos tábor 
 450 000 

3. 
Szent Rafael Caritas 
Alapítvány 

Ferencvárosi szenvedélybetegek és 
egyéb nehéz élethelyzetű személyek 
pszichoszociális gondozása  200 000 

4. 
Lélekkel az Egészségért 
Alapítvány 

Kiégés szűrés Ferencváros 
Iskoláiban  500 000 

  összesen: 1650 000 
 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázaton nyert 
alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2014. évben megítélt támogatási összeg folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, 
amennyiben a pályázó a 2013. évben kapott támogatási összeggel elszámolt. 
 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


