
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 172/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére 

 
 
Tárgy:   Javaslat a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány 2014. évi 

támogatása elszámolásának elfogadására és 2015. évi támogatására 
 

Előterjesztő:   Zombory Miklós alpolgármester    
 

Készítette:   Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
   Vajasné Kabarecz Ágnes ügyintéző Humánszolgáltatási Iroda 
    
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2015. szeptember 9.  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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.  
 



 

Ügyiratszám: Kp/1552-5/2015/IV. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 

évben a 306/2014. (XII.18.) számú határozatában 1.215.000,- Ft egyszeri támogatást nyújtott 

a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány (továbbiakban: „FERKÓ” Alapítvány) 

számára a 2014. évi költségvetési rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 

sorának terhére. 

 

A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja a Budapest IX. 

kerületi óvodákban fejlesztő munkát végző gyógypedagógusok és logopédusok 

eszközellátásának támogatása volt az alábbiak szerint: 

 

- gyógypedagógiai, logopédiai ellátást, fejlesztést segítő alapvető eszközkészlet 

beszerzése összesen 810.000,- Ft összegben, 

- 2015. januártól 2015. májusig tartó időszakra a folyamatos munkavégzés 

biztosításához, a fogyóeszközök pótlásához szükséges eszközök beszerzése havi 

81.000,- Ft, mindösszesen 405.000,- Ft összegben. 

 

A 2014. évben megkötött támogatási szerződés alapján a Támogatott a támogatási összeg 

felhasználásáról beszámolót köteles készíteni. A támogatás felhasználására vonatkozó 

beszámoló Hivatalunkhoz határidőben beérkezett. A beszámoló szakmai és pénzügyi 

ellenőrzése, továbbá a szükséges hiánypótlás megtörtént.  

 

Az elszámolásban feltüntetett bizonylatok alakilag és számszerűségben megfelelőek. A 

támogatási összeg rendeltetésszerűen, a támogatás céljának megfelelően került felhasználásra. 

 

(A benyújtott beszámoló nagy terjedelmére tekintettel a Humánszolgáltatási Iroda 

Intézményfelügyeleti Csoportjánál tekinthető meg.) 

 

2.) A „FERKÓ” Alapítvány elnöke 2015. augusztus 27. napján ismételt kérelmet nyújtott be 

támogatás céljából a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(továbbiakban: Önkormányzat) felé. Az Elnök Asszony a ferencvárosi óvodákban dolgozó 

gyógypedagógusok és logopédusok folyamatos munkavégzéséhez szükséges fogyóeszközök 

pótlásához - 2015. szeptembertől decemberig tartó időszakra - kérelmezte újbóli támogatás 

nyújtását. ( Az Elnök Asszony kérelmét az előterjesztés melléklete tartalmazza.) 

 

A kérelemben foglaltak alapján a folyamatosan pótlandó eszközök havi költsége - 

minden óvodát egybevéve - 2015. szeptembertől decemberig havonta 81 ezer Ft-ból lenne 

megoldható, ami 4 x 81 ezer Ft, vagyis mindösszesen 324 ezer Ft. 

 



A folyamatosan pótlandó eszközök egyszeri 324 ezer Ft támogatásának kifizetésére az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 

3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére van lehetőség. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön a „FERKÓ” 

Alapítvány beszámolójának elfogadásáról, illetve a támogatási kérelméről, tekintettel az 

Mötv. 42. § 4. pontjában foglalt rendelkezésre, mely értelmében a képviselő-testület át nem 

ruházható hatáskörébe tartozik a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a 

kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás 

átvétele és átadása.  

 

 

Melléklet: 

 

„FERKÓ” Alapítvány Elnök Asszonyának kérelme 

 

Budapest, 2015. augusztus 31. 

 

 

  

 

 Zombory Miklós s.k. 

  alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy:  

 

1. ) elfogadja a 306/2014. (XII.18.) számú határozata alapján 1.215.000,- Ft támogatásban 

részesített „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. 

 

Határidő: 2015. szeptember 10. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester  

 

2.) támogatja a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelmét a 

ferencvárosi óvodákban dolgozó gyógypedagógusok és logopédusok folyamatos 

munkavégzésének biztosításához, a fogyóeszközök pótlásához szükséges eszközök 

beszerzéséhez 2015. szeptembertől 2015. decemberig tartó időszakra vonatkozóan az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 

3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére havonta 81.000,- 

Ft, mindösszesen 324.000,- Ft összegben. 

 

Határidő: 2015. szeptember 10. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

 

3.) Felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a 2. pontban jelölt támogatás egy 

összegben történő kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről. 

 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



Melléklet 

 

 

 

 
 

 

Ferencvárosi  Önkormányzat , Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Iroda 

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. III. emelet 322. 

Szilágyi Imre irodavezető részére 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

A FERKO Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány (adószám: 18226876-1-43, székhely: 

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35.) a 2015-ös évre a Humánszolgáltatási Iroda támogatásával a 

Ferencvárosi Önkormányzattól segítséget kapott ahhoz, hogy a régóta hiányzó, és alapvetően 

szükséges eszközöket a Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézményének a 

ferencvárosi óvodákban gyógypedagógiai és logopédiai ellátást végző szakemberei számára 

biztosíthassa.  

Az Önkormányzat által támogatásként adott összegből mind egyszeri eszközbeszerzésre, 

mind a rendszeresen elfogyó, és pótlásra szoruló eszközök folyamatos megvételére lehetőség 

nyílt. Támogatásukat még egyszer köszönjük! A beszerzett eszközök segítségével a 

szakemberek magasabb színvonalon végezhették el munkájukat, és a tanulási 

veszélyeztetettséggel küzdő kilencedik kerületi gyereknek is nagyobb esélyük nyílt arra, hogy 

fejlesztésük örömteli, játékos módon valósuljon meg.  

Ebben szeretnénk továbbra is támogatását kérni, hiszen a folyamatosan elfogyó, pótlandó 

eszközök beszerzésére más forrás továbbra sem áll a szakemberek rendelkezésére. E nélkül 

pedig az általuk ellátott kilenc óvodában a gyógypedagógiai fejlesztés és a logopédiai terápia 

feltételei ismét sokat romlanának.  

A gyógypedagógusok folyamatos munkavégzésének biztosításához, a fogyóeszközök 

pótlásához (gyurma, agyag, buborékfújó, ragasztó, filctoll, gyöngyök, papír, rajzlap, festék, 

ceruza) egy intézmény esetén 2015. szeptembertől decemberig havonta 5 ezer Ft-ra van 

szükség. 

Kilenc óvoda esetén a munkát végző szakemberek folyamatos eszközellátása 2015. 

szeptembertől decemberig havonta 45 ezer Ft-ot igényel.  

A logopédusok esetén a folyamatos munkavégzés biztosításához, a fogyóeszközök pótlásához 

(papírok, rajzlapok, ceruzák, tollak stb.) egy intézmény esetén havonta 4 ezer Ft-ra van 

szükség.  

Kilenc óvoda esetén a munkát végző szakemberek folyamatos eszközellátása 2015. 

szeptembertől decemberig havonta 36 ezer Ft-ot igényel.  

Kérjük Irodavezető Úr támogatását ezeknek az eszközöknek a beszerzéséhez! 

Összegzés:  



Köszönjük az eddigi támogatást, és a fejlesztés, valamint a logopédiai terápia magas 

színvonalának, kedvezőbb adottságainak megtartása érdekében kérjük segítségüket 

abban, hogy a folyamatosan pótlandó eszközök beszerzését a 2015. decemberig tartó 

időben is biztosítani tudjuk! 

 

A folyamatosan pótlandó eszközök havi költsége – minden óvodát egybevéve – 2015. 

szeptembertől decemberig havonta 81 ezer Ft-ból lenne megoldható. Irodavezető Úr 

támogatását szeretnénk kérni abban, hogy ezek az eszközök beszerezhetőek legyenek! 

Köszönettel és üdvözlettel: 

 

 

 

dr. Szvatkó Anna sk. 

         elnök  

FERKO Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány 

 

 

 

 

Budapest, 2015. augusztus 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


