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Tisztelt Képviselőtestület!
A Budapest főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a 2011. és a 2012. év során több
európai uniós és hazai pályázati lehetőség útján próbált, illetve a jövőben is szeretne
támogatást szerezni az önkormányzat különböző tevékenységeinek, terveinek megvalósítása
érdekében.
A pályázatok figyelésében, koordinálásában, végrehajtásában, továbbá az egyes pályázatok
megírásában a 2011. év novembere óta működő Pályázati Csoport, az érintett szakirodák és
adott esetben pályázatíró cégek vesznek részt.
Ezen pályázatokról alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.
Az Önkormányzat által elnyert európai uniós, és hazai pályázatok, amelyek révén az elnyert
összegek az önkormányzat költségvetési sorain szerepelnek
Projekt címe

Elnyert összeg (bruttó),
(támogatási intenzitás)

Pályázatban szereplő
önerő (bruttó)

Megvalósítás várható
kezdete-vége
(Támogatási Szerződés
alapján)

„A Varázskert megépítése; 40
férőhelyes új bölcsődei
tagintézmény létrehozása Bp. IX.
kerületében”

244.443.015 Ft (60%)

162.419.527 Ft

2010.08.26.- 2012.08.03.

"Belső-Ferencváros kulturális
negyed fejlesztése"

373.497.768 Ft
(76,40%)

115 405 245 Ft

"A természettudományos oktatás
módszertanának és
299.917.803 Ft (100%)
eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban"
„Együtt egy-másért”
„Sajátos nevelési igényű tanulók 27 068 000 Ft (100%)
együttnevelése”
Citizenship EACEA - „Europe
for Citizens 2010”.
(”Testvérvárosok polgárainak
találkozói” pályázat elszámolása)

7.038,40 EUR (100%)

Kábítószer egyeztető fórumok:
Dzsumbuj program - 9. kerületi
utcai munka

400.000 Ft

Kábítószer egyeztető fórumok:
Ferencváros KEF koordinációs
tevékenysége

500.000 Ft

Kábítószer egyeztető fórumok:
Prevenció a SZABADidőért
(Komplex foglalkoztatássorozatok:kortárs képzés, pláza
program, egyéni sakkterápia és
filmklub iskolán kívül

2012.02.01.-2013.03.31.

0 Ft

2010.03.31. - 2013.03.31

0 Ft

2011.12.31

515,6 EUR

2010.01.01. – 2010.10.10.

Önkormányzatnak 10%-os
önrészt, mint nem
pénzbeli támogatást
2011.12.01-2012.05.15.
(kommunikációs
költséget)
Önkormányzatnak 10%-os
önrészt, mint nem
pénzbeli támogatást
2011.09.01-2012.05.15
(kommunikációs
költséget)
Önkormányzatnak 10%-os
önrészt, mint nem
pénzbeli támogatást
2011.09.01-2012.05.15.
(kommunikációs
költséget)

500.000 Ft
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„IX. kerület Vendel utcai
Tornacsarnok felújítása”
„Informatika és közigazgatás
2011.”
Karácsonyi
díszvilágítás
„Veszélyes hulladékgyűjtési
akciók”

16.675.000 Ft

9.325.000 Ft

2011.12.01 - 2012.01.31.

Kedvezményes beszerzés

934.000 Ft

20011.11.01.- 2011.11.18.

375.000 Ft

2011.07.11. - 2011.12.06.

950.000 Ft

2012.04.01.-2012.12.31.

375.000 Ft
50%
1.250.000 Ft
(76%)

„Autómentes Nap 2012.”

1.000.000,- Ft (70%)

2012.06.01-2012.09.22.

300.000 Ft

Az Önkormányzat által benyújtott, jelenleg elbírálás alatt lévő pályázatai
Pályázat támogatása
Megvalósítás várható
Pályázott összeg,
esetén szükséges várható
kezdete-vége
(támogatási intenzitás)
önerő mértéke

Projekt címe
„Közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása” a
4/2012. (III. 1.) BM rendelet
alapján
Közművelődési
Érdekeltségnövelő Támogatás
FMK eszközbeszerzés
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet
alapján
„Kilenc óvoda fejlesztése
Ferencvárosban””
Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok (KEF-ek) működési
feltételeinek biztosítása” KAB-KEF-12

Megvalósítás várható
befejezése: 2013.06.30.

10.000.000

23.285.196 Ft

5.651.370 Ft

627.930 Ft

2012.09.15.- 2012.12.31.

56.473.492 Ft (100%)

0 Ft

2013.01.01-2014.06.30.

500.000 Ft (89,61%)

58.000 Ft (10,39%)

2012-2013-as tanév
megkezdésével – 2013.
május 15.

Az Önkormányzat által benyújtott, de nem támogatott pályázatai a 2011., 2012. években
Pályázott összeg,
(támogatási intenzitás)

Projekt címe
„Manó-lak Bölcsőde felújítása”
(tartaléklistára helyezve)
”A ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola és Dominó Általános
Iskola energiahatékonyságának javítása hőszivattyúk beszerzésével”
Citizenship EACEA - „Europe for Citizens 2011. (”Testvérvárosok
polgárainak találkozói”)

147.482.695 Ft (90%)
40.225.286 Ft (67,79%)
19.000 EUR (100%)

Előkészítés alatt álló pályázatok
Citizenship EACEA - „Europe for Citizens 2012. (”Testvérvárosok polgárainak találkozói”)

„Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő
támogató formák bevezetése) TÁMOP-3.2.1.A-11/1-2" pályázati felhívásra
„Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz” című KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú
kiemelt projektfelhívásra
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Az Önkormányzat által elnyert európai uniós, és hazai pályázatok, amelyek révén elnyert összegek
az önkormányzat költségvetési sorain szerepelnek

(Megvalósítási szakaszban lévő projektek)
A KMOP-4.5.2-09-2009-002 számú, „A Varázskert megépítése; 40 férőhelyes új bölcsődei
tagintézmény létrehozása Bp. IX. kerületében” c. projekt keretében egy új tagintézmény
létrehozása mellett döntött az Önkormányzat. A beruházás pályázatban vállalt teljes költsége
bruttó 406.862.542,- Ft, melyből 244.443.015,- Ft a támogatás összege.
A megvalósítandó projekt keretén belül egy 40 férőhelyes új bölcsődei tagintézmény építése
valósul meg, ami a terveknek és a telek méreteinek megfelelően a későbbi bővítési
lehetőséget is lehetővé teszi.
A legfőbb indok a bölcsőde szolgáltatásainak igénybevételére a család anyagi helyzetének
javítása, az életszínvonalukat teljes munkaidős állás betöltésével tudják szinten tartani annak
érdekében, hogy a család helyzete tovább ne romoljon, így a gyermekek legalább napi 6-7
órát töltenek bölcsődei környezetben, ami meghatározó ebben az életszakaszban a megfelelő
fejlődésük szempontjából.
Az új építmény az alapellátáson túl extra szolgáltatásokkal látja el a gyermekek és a szülők
igényeit:
 időszakos gyermekfelügyelet, só-szoba, speciális tanácsadás, speciális diéta, a nyitva
tartáson túl gyermekfelügyelet, speciális étkeztetés.
A bölcsőde megépülésével bővül a kerületben elérhető bölcsődei férőhelyek száma, ezáltal az
eredetileg 60-77 %-os várólistások számát csökkenteni tudjuk majd.
A Bölcsőde építésére vonatkozó kivitelezési munkálatokra az önkormányzat 2012. április 5én kötött szerződést az ÉPKAR Zrt.-vel. A kivitelezés határideje: 2013. január.
Jelenleg az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.
Az önkormányzat élve a Közreműködő Szervezet által biztosított ÁFA kompenzáció
lehetőségével, benyújtotta ez irányú Támogatási Szerződés módosítási kérelmét, melynek
jóváhagyása esetén a projekt új összköltségvetési összege: 412. 935. 247.- Ft lesz, a mostani
406. 862. 542.- Ft helyett.

A KMOP-5.2.2./B.-09-2f-2010-0003. sz., „Belső-Ferencváros kulturális negyed
fejlesztése” című pályázat 4 kiemelt városfejlesztési elemet ötvöz: városkép fejlesztését,
megújítását;
örökségvédelmet;
közlekedésszervezési
intézkedéseket
és
helyi
gazdaságfejlesztést szolgáló üzleti portálok felújítását.
A városfejlesztés következtében létrejövő sokoldalú és sokrétű kulturális és kulináris
szolgáltatások a ferencvárosiak és a Kulturális Negyedben dolgozók életminőségének
javítását is célozzák, életmódjukat pozitívan formálják.
A projekt megvalósításával korszerű és hosszú távon fenntartható fizikai környezet jön létre.
A projekt összköltsége 488.903.004 Ft, melyből 373.497.768 Ft a támogatás összege.
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. március 31.
A pályázat részeként közvetett és közvetlen „Soft” programokat kell teljesíteni.
A Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) alapján mind a közvetett, mind a közvetlen
„Soft” programok megvalósítására egyenként bruttó 12.425.000,- Ft használható fel, melynek
támogatás tartalma egyenként bruttó 9.492.087,- Ft. A „Soft” tevékenységek
utófinanszírozású projekt elemek.
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A közvetlen „Soft” program lebonyolítását a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó SEM
IX. Városfejlesztő Zrt. végezte, amely program - kapcsolódva a közvetett programhoz - a
pünkösdi ünnephez (pünkösdi hétvége) szervezendő kulturális-gasztronómiai fesztivál volt.
A közvetett „Soft” program lebonyolítását a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának, a projektben megvalósítandó „mini-projektek” Közreműködő
Szervezeteként kell ellátnia. Ezáltal valósulhat meg a Kiíró által meghatározott azon cél, hogy
az önkormányzat közvetlen kapcsolatba kerüljön a lakossággal, a kerületi vállalkozásokkal,
nonprofit szervezetekkel, stb.
A közvetett „Soft” programot a
 „Zöld udvar”,
 „Nyitott utca-nyitott udvar” és
 „Pünkösdi virágünnep” egymásra épülő elemei alkotják.
A fenti programok megvalósítására 2012. februárjában, majd 2012. áprilisában pályázati
felhívások kerültek kihirdetésre, melyre összesen 37 db pályázat érkezett be. A
hiánypótlásokat követően 15 pályázóval került sor Támogatási Szerződés megkötésére. A
fenti pályázatok keretében megvalósuló „mini-projektek” lebonyolítása, illetve az
önkormányzat felé történő elszámolás 2012. októberéig folyamatban van.
A TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002. sz., „A természettudományos oktatás módszertanának
és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” pályázat célja, hogy Budapest IX.
kerület Ferencváros Önkormányzata területén található 11 kerületi-, és 1 vidéki intézmény
bevonásával együttműködést kötött intézménycsoport számára lehetőséget teremtsen egy
olyan komplex természettudományos laboratórium kialakítására, amely a hagyományos
képzési tevékenységen túl alkalmas tudástranszfer, disszeminációs és tehetséggondozás
megvalósítására.
A 300 millió forintos össztámogatottságú fejlesztés eredménye egy komplex, húsz-húsz
ember befogadására alkalmas fizika-biológia és kémia-biológia laboratórium, az előbbi kisebb
konferenciák megrendezésére is alkalmas. A komplex laboratórium számos modern eszközzel
segíti a természettudományos alapok elsajátítását.
Megvalósítás helyszíne: Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Bp., Vendel u.
1.)
Az elérendő célok 2 fő területre vonatkoznak. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzésére,
beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének építőipari szempontból történő alkalmassá tételére,
másrészt tudásátadásra alkalmas fejlesztések és képzések megtartására, magas színvonalú
természettudományos oktatás biztosítására valamennyi együttműködő intézmény tanulói
számára, hozzáértő szakmai háttér megteremtésével.
A 2011. évben az építési, átalakítási tevékenység sikeresen lezajlott. Több közbeszerzési
eljárás keretében a 2011. évtől folyamatosan történik a különböző laboreszközök és
taneszközök beszerzése, továbbá az újonnan előállított tananyagok alapján készített
programok, illetve az intézmény akkreditációja.
A pályázat készítése során az önkormányzat saját forrásból, plusz pontokért, kötelezően
megvalósítandó elemként vállalta a gimnáziumban kialakítandó lift, és akadálymentesítés
megvalósítását, amely beruházáshoz viszont a projekt költségvetéséből az előző hónap során a
Közreműködő Szervezet 12.918.427 Ft-ot hagyott jóvá, ezáltal csökkentve az önkormányzat
ezen beruházásra fordítandó költségét. A fenti tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás
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sikeresen lezajlott, a szerződéskötést követően a kivitelezés még ez év szeptemberében
megkezdődhet.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszere a sajátos nevelési igényű tanulók (továbbiakban SNI) integrálására pályázatot
hirdetett. Önkormányzatunk 2010. márciusában benyújtotta a „EGYÜTT EGY-MÁSÉRT”
című pályázatát, amely a TÁMOP-3.4.2-09/1-2010-0002. azonosítószámú pályázatként
27.068.423- Ft támogatásban részesült. A pályázatban a kerületünk 3 intézménye vett részt:
 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
 József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
 Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium.
A fenntartó célja:
 a gyógypedagógiai intézmények a befogadó intézményekkel közösen, a helyi
sajátosságoknak megfelelő szakmai együttműködéseket dolgozzanak ki az
együttnevelés különböző formáinak megvalósítására;
 az intézmények szervezete és működése képes legyen a változások kezelésére,
továbbvitelére, alkalmassá váljon az intézmény társadalmi környezetével való
együttműködésre;
 a pályázati projekt segítségével az inkluzív nevelést erősítő, életpályát
befolyásoló, egyénre szabott tanulási utak, átvezetési programok alakuljanak ki;
 az intézmények megújuljanak a pedagógiai módszereikben, tanulásszervezési
eljárásaikban.
A projekt során 9 kötelező és 4 választható tevékenység valósult meg. A feladatok
mindegyike hozzájárult a pályázatban kitűzött célok megvalósításához, ill. az SNI-s és
többségi gyermekek együttnevelésének, fejlesztésének segítésében.
A Ferencvárosi Önkormányzat kiemelt feladatának tartja, hogy a helyi társadalom valamennyi
rétege számára lehetővé tegye a neveléssel és oktatással kapcsolatos elvárásaik teljesítését oly
módon, hogy minden gyermek igénye szerint találja meg a számára legkedvezőbb,
legmegfelelőbb formát.
Ferencvárosra az oktatási intézmények sokszínűsége jellemző, a korai fejlesztéstől a
felsőoktatásig minden intézménytípus jelen van kerületünkben. A pályázat megvalósulásában
valamennyi korosztály részt vett, a bölcsődétől az érettségiig.
A projekt keretében megvalósult:
 az SNI-s tanulók integrációja, hiszen 10 tanuló áthelyezésre került többségi iskolába;
 a 3 intézmény több alkalommal közös rendezvényt bonyolított le, törekedve az
optimális együttműködésre;
 pedagógusaink hatékonyabban tudnak fejleszteni, hiszen részt vettek 8 fajta az
együttnevelés
pedagógiai
gyakorlatát
támogató
akkreditált
pedagógus
továbbképzésen, ahol 51 tanúsítványt szereztek;
 hétvégi tréning keretében 60 fő sajátította el az egyéni fejlesztési terv készítését;
 a megfelelő tárgyi környezet, ami előmozdítója lehet mind a fejlesztésnek, mind a
befogadásnak – hiszen a pályázat során 5.646.000- Ft eszközbeszerzése került sor,
 szakértők segítségével elkészültek a módszertani segédanyagok;
 kidolgozásra kerültek az intézmények közötti szakmai együttműködések,
 szakértő
bevonásával
megvalósult
mindhárom
intézmény
pedagógiai
dokumentumainak módosítása.
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A projekt megvalósításában, amely 2010. október 01-től 2011. július 31-ig tartott, a
Humánszolgáltatási Iroda munkatársai vettek részt, és 2011. június 8-án az FMK-ban, a
három megvalósító intézmény kulturális műsort is előadott.
A támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt
befejezését követően legalább 5 évig fenn kell tartani.
Citizenship EACEA - „Europe for Citizens 2010”. 1.1. alprogramjának, a ”Testvérvárosok
polgárainak találkozói” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, és 2010-ben megvalósított
”Éneklő Városok Ferencvárosban” c. projekt költségeinek elszámolására 2012. májusában
került sor, melynek révén 7038,40 euró került az önkormányzat részére átutalásra.
Királyhelmec városából autóbusszal 670 km-t kellett volna megtenni oda-vissza, így ennek az
összege került betervezésre a pályázatba és a lebonyolítást végző szervezettel kötött
szerződésbe is. Ennek költsége 723,6 EUR lett volna. Azonban Királyhelmec lemondta a
szereplését, így Párkány városa került meghívásra, azonban így a busszal megtett,
elszámolható táv 100 Km-re csökkent, ami 108 EUR támogatás lehívását jelenti. A kettő
közötti, 515,6 EUR differencia a pályázat önerejeként jelent meg.
A 2011. évben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek
biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák
megvalósulásának előmozdítására kiírt felhívásra az alábbi három pályázatot nyújtotta be:
1.)
KAB-KEF-11-A-3072. sz., „A Ferencvárosi KEF koordinációs tevékenysége” című
pályázat
A pályázat célja, a többek között, a drogkérdések hatékony kezelése, a helyi közösségek
problémamegoldó készségének növelése, a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében
tevékenykedő, Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének támogatása.
2.) KAB-KEF-11-B-3530 Prevenció a SZABADidőért (Komplex foglalkozás-sorozatok:
kortársképzés, pláza program, egyéni sakkterápia, és filmklub iskolán kívül) c. pályázat
Jelen pályázat célja, a fiatalokkal való olyan egyéni és csoportos foglalkozások
megvalósítása, melynek révén a személyiségfejlődésükhöz szükséges készségek, társas
viselkedési formák, problémamegoldó készségük, stb., képzett szakértői csoportok,
mentálhigiénés szakemberek, pedagógusok bevonásával nagymértékben fejleszthetőek.
3.) KAB-KEF-11-C-3529. sz., „Dzsumbuj-program - 9. kerületi utcai munka” című pályázat
E pályázat a kábítószer-probléma kezelése érdekében megvalósuló két segítő szolgáltatás –
(1) jogsegélyszolgálat, (2) pszichológiai valamint családi, hozzátartozói konzultáció - további
fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez járulhat hozzá.
A fenti pályázatok megvalósítása, továbbá a támogatás összegével való elszámolás 2012.
júliusáig megtörtént.
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évben „IX. kerület
Vendel utcai Tornacsarnok felújítása” címen igényelt támogatást a 7/2011.(III.9.) BM
rendelete által meghirdetett „iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása”
pályázati lehetőségen.
A Belügyminisztérium által megítélt támogatás összege 16.675.000 Ft volt, amely hozzájárult
ahhoz, hogy az összesen 26 millió Ft-os beruházás révén létrejövő korszerűsített
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tornacsarnokban jobb és egészségkímélőbb körülmények között sportolhatnak a Leövey Klára
Gimnázium diákjai, és a kerületi lakosok egyaránt.
A tornacsarnok műszaki átadás-átvételére 2012. január 17-én került sor.
„Informatika és közigazgatás 2011.” című pályázat célja az volt, hogy lehetőséget
teremtsen a közigazgatási szektor, és az általuk fenntartott intézmények számmára,
számítógépparkjuk bővítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével,
illetve segíteni a meglévő, elavult gépek korszerűbbre váltását. A pályázat keretében az
önkormányzat 12 db számítógépet szerzett be kedvezményes feltételek mellett, amelyek
segítségével a Désy Huber Művelődési Házban folytatódhat a „Kattints rá nagyi!” tanfolyam,
amely nagy sikerrel zárult a korábbi években. Az informatikai fejlesztés révén beszerzett
korszerűbb gépekkel tervezhetővé vált a diákok, a pedagógusok, a szülők, stb. részére
szervezendő tanfolyamok is.
A Ferencvárosi Önkormányzat 2011-ben sikeres pályázatot nyújtott be karácsonyi
fénydekorációs eszközök kedvezményes beszerzésére is, melyek hozzájárultak a Karácsony
hangulatosabbá tételéhez. A pályázatot a NOELDECOR Kft. írta ki, melynek keretében 30 db
különböző méretű fénydekorációs eszköz és 20 db konzol került beszerzésre.

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a 2011. és a 2012. években
„Társadalmi felelősségvállalás” címen pályázati felhívásokat írt ki. A szervezet a Társadalmi
Felelősségvállalási Programjuk keretében a közösség érdekeit szolgáló olyan
kezdeményezéseket támogatnak, melyek kifejezik a társadalmi és természeti környezetünk, a
nehéz sorsú gyermekek és az élővilág iránt érzett felelősséget.
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2011. évben az önkormányzat „Veszélyes hulladékgyűjtési akciók” támogatására nyújtott be
pályázatot, melyen 1.250.000 Ft-ot nyertünk. A támogatás lehetővé tette, hogy a korábbi
években 3 alkalommal megrendezésre került gyűjtési akciót a 2012. évben 6 alkalomra
növelhessük, ezáltal biztosítva a lakosság részére a veszélyes hulladékaik két havonta történő
környezetbarát elszállítását.
2012. évben a fenti pályázati felhívásra három pályázatot nyújtott be az önkormányzat
(„Autómentes Nap 2012.”, „Zöldellő Ferencváros”, „Esélyegyenlőségi és Integrációs
Fesztivál 2012.”), melyek közül a kiíró az „Autómentes Nap 2012.” című pályázatunkat
részesítette 1.000.000 Ft-os támogatásban. A támogatás révén a 2012. szeptember 22-én
megrendezésre kerülő „Autómentes Nap” a korábbi évekhez képest várhatóan színesebb és
több programkínálattal, meghívott előadókkal kerülhet megszervezésre.
Az Önkormányzat által benyújtott, jelenleg elbírálás alatt lévő pályázatai

„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” a 4/2012. (III. 1.) BM
rendelet alapján.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló helyi fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet lehetőséget
biztosított építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó vissza nem térítendő támogatás
igénylésére. A rendelet lehetőséget biztosított a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása” érdekében történő fejlesztésekhez támogatást igényelni, amely maximum 10
millió Ft összegű lehetett. Ezen fejlesztési lehetőségre a József Attila lakótelepen
elhelyezkedő Börzsöny utca 13. sz. alatti Rendőrőrs felújítására nyújtott be az önkormányzat
támogatási igényt.
A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a támogatási igények elbírálása jelenleg még
elbírálás alatt van.
A pályázat elnyerése esetén, a támogatás összege hozzájárulhat a Rendőrőrs épület külső,
belső felújításához, ügyfélbarát helyiségek, panaszfelvevői helyiség, ügyfélváró, és
ügyfélszolgálat kialakításához. A beruházás jelentős mértékben javítaná a bűnfelderítési
hatékonyságot, amely rövid időn belül a közbiztonság növeléséhez vezet, ezáltal javítva a
közvetlen lakossági kapcsolatot is.
A Budapest Főváros IX. kerületi önkormányzat a Ferencvárosi Művelődési Központ és
Intézményei technikai és műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása érdekében az önkormányzat 2013. március 23-án támogatási igényt nyújtott be a
helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló,
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet által biztosított pályázati lehetőségre. A rendelet minden év
március 25-ig lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat által fenntartott közművelődési
intézmények közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására vonatkozó támogatás igénylésére.
A támogatás igénylése, és elnyerése esetén lehetőség nyílhat a Ferencvárosi Művelődési
Központ elavult színpad- és rendezvénytechnikai berendezéseinek lecserélésére, illetve
gyarapítására. Az elmúlt években különösen az FMK és a Pinceszínház műszaki berendezései
olyannyira rossz műszaki állapotba kerültek, illetve hiányosak, hogy már az intézmények napi
működését veszélyeztetik. A megpályázott támogatási összeg bruttó 5.651.370 Ft, amely
mellett az Önkormányzatnak 10%-os, azaz bruttó 627.930 Ft-os önrészt kell vállalnia.
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A rendelet értelmében a támogatás elnyerése esetén a támogatási összeg folyósítására
legkésőbb 2012. június hónapban került volna sor, de a bírálati folyamat elhúzódása miatt a
támogatás odaítéléséről még nem tájékoztatták az Önkormányzatot.
A TÁMOP 3.1.11-11/1. számú, „Óvodafejlesztés” című pályázati felhívásra az önkormányzat
2012. augusztus 7-én „Kilenc óvoda fejlesztése a Ferencvárosban” címen pályázatot
nyújtott be a kerületben lévő 9 óvoda fejlesztése érdekében.
A pályázatot a Közreműködő Szervezet befogadta, jelenleg a pályázat értékelése zajlik.
A megpályázott 56.473.492 Ft, (100%-os támogatásintenzitás mellett) lehetőséget biztosítana
az egyes intézmények szolgáltatási színvonalának növelésére, szervezetfejlesztésre.
Kidolgozott módszerek és jó gyakorlatok adaptálásával, a Nevelési Programokba való
beépítéssel az intézmények szakmai keretrendszerének fejlesztésére kerülhet sor. Az egyes
módszereket az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltató kosarából
lehet kiválasztani. A projektben szintén helyet kapott az óvoda pedagógusok szakmai
kompetenciájának fejlesztése, mely keretében 118 óvodai pedagógus vesz részt különböző
kompetencia fejlesztői tanfolyamokon, 30; 60; 90 és 120 óra időtartamban, mint pl.
tehetséggondozó, pedagógia módszerek, fejlesztő pedagógia, stb. A pályázat kötelező tartalmi
eleme, hogy az egyes óvodák különféle programokat is szervezzenek, így a pályázat
támogatottsága esetén, családi napok, szülői fórumok, foglalkozások megtartására is sor
kerülhet.
A pályázat keretében lehetőség nyílik az óvodák pályázatban szereplő összköltségvetésének
30%-nak erejéig történő szakmai eszközök beszerzésére is.
A projekt tervezett időtartama 2013. január 01.-2014. június 30.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek, valamint a
drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása érdekében
(KAB-KEF-12.) az önkormányzat - a Humánszolgáltatási Iroda közreműködésével - 2012.
augusztus 31-én pályázatot nyújtott be. A megpályázott összeg 500.000 Ft, mellyel a jelenlegi
ferencvárosi drogstratégia megújítása érdekében, a kerület helyzetfelméréshez szükséges,
nélkülözhetetlen adatgyűjtéshez lehetne fordítani, amelynek módszertani alapját a tervek
szerint az ESPAD kutatás jelentené. A pályázat támogatása esetén a felmérés az általános
iskolás 7-8. osztályosokra adaptáltan és a középiskolások (16 évesek) között kerülne
elvégzésre, tapasztalt szakértő és civil önkéntesek közreműködésével.
Az Önkormányzat által benyújtott, de nem támogatott pályázatai a 2011., 2012. években

A „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” című pályázati felhívás keretében, „A Manó-lak Bölcsőde felújítása,
kapacitásbővítése” címen 2012. január 09-én pályázat került benyújtásra, melynek keretében
a Manó-lak IX/14. Bölcsőde (Cím: 1098 Budapest, Dési Huber u 9.) kapacitásbővítésére
került volna sor. A KMOP-4.5.2-11-2012-0033. azonosítószámot kapott projekt során
megvalósult volna az épület projektarányos akadálymentesítése, energiatakarékos felújítása és
2 csoportszobával, valamint a hozzá tartozó helyiségekkel történő bővítése (átalakítás útján),
illetve a kert kiépítése. A bölcsőde már meglévő szolgáltatásait rugalmas nyitvatartási idő
bevezetésével bővítettük volna. A megpályázott összeg 147.482.695 Ft (90%) volt, 10%
önerő mellett.
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A pályázati kiírás elsősorban a hátrányos helyzetű, óvodával nem rendelkező
településeknek/kistérségeknek kedvezett, így az ehhez kapcsolódó plusz bírálati pontokat nem
tudtuk megkapni. A bírálat 2012.05.16 zajlott, mely szerint a pályázat szakmailag
támogatható, de forráshiány miatt tartalék listára került.
„A ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola és Dominó Általános Iskola
energiahatékonyságának javítása hőszivattyúk beszerzésével” című, KMOP 3.3.11-20110094. azonosítószámú pályázat 2011. szeptember 06-án került benyújtásra. A megpályázott
összeg 40.225.286 Ft volt, 67,79%-os támogatásintenzitás mellett. A projekt során 2 iskola, a
ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola és a Dominó Általános Iskola hőszivattyúk
segítségével történő energiahatékonyságának javítása valósult volna meg. A projekt
megvalósításával jelentős mennyiségű energiát tudott volna az Önkormányzat megtakarítani.
A pályázat sajnos a Közreműködő Szervezet által nem került támogatásra, így 2012.02.13-án
elutasításra került.
Citizenship EACEA - „Europe for Citizens 2011. (”Testvérvárosok polgárainak
találkozói”)
A pályázat 2011. januárjában került benyújtásra az EACEA brüsszeli pályázatkezelő
szervezethez. A projekt megpályázott költségvetése 19.000 EUR volt, 100%
támogatásintenzitás mellett. A projekt tervezett időpontja: 2011. 06.20 – 2011. 06.26.
A projekt során 2 testvárosunk (Sepsziszentgyörgy és Királyhelmec) bevonásával egy 7 napos
74 fő gyermek részvételével egy Balatonlellei tábor került volna megrendezésre.
A pályázatot sajnos az értékelés során elutasították.
Előkészítés alatt álló pályázatok

Citizenship EACEA - „Europe for Citizens 2013”. -”Testvérvárosok polgárainak
találkozói”. Az előkészítés alatt álló pályázatnak az Európai Unió alapvető értékein keresztül
többek között tükröznie szükséges a közös értékeken, a történelmen, a kultúrán alapuló
európai indentitás kialakítását, az európai polgárok közötti kölcsönös megértés megerősítését.
Beadási határidő: 2013. február 01.
TÁMOP-3.2.1.A-11
–
„Közoktatási
intézmények
szerepbővítése,
újszerű
együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogat formák bevezetése)” című
pályázati felhívásra a négy önkormányzati fenntartású gimnázium bevonásával kíván a
fenntartó pályázni. A beadási határidő többszöri módosítás után jelenleg 2012. szeptember 27.
A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a
szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk
tekintetében. Ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való
felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális
érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás,
projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése
elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.
Hosszú távú cél az oktatásirányítás számára, hogy a társadalmi szolidaritást fejlesztő
tevékenységként a nevelési-oktatási intézmény közösségi szolgálat – a nemzetközi érettségi
mintájára – megfelelő előkészítéssel előfeltételként beépüljön az érettségi rendszerbe. A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6§ (4) alapján „Az érettségi
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bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása…”
Tehát a tanuló legalább 50 óra közösségi szolgálatot végez. A közösségi szolgálat szociális,
környezetvédelmi, a tanuló társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől
független tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan, projekt módszerrel végezhető. A
fentiekhez szükséges körülmények megteremtésének lehetőségét kívánja majd jelen pályázat
megteremteni.
2012. augusztus 10-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ismételten – a korábbinál némileg
eltérő, de összességében kedvezőbb feltételekkel – KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon
meghirdette a Szociális Városrehabilitációs pályázatot. Az elbírálás során 4 pályázatot
választanak ki összesen 7,510 Mrd Ft összegben és egy-egy pályázat 0,9 Mrd Ft és 4 Mrd Ft
közötti támogatásban részesülhet.
Ezúton tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy jelen tájékoztató nem tartalmazza
mindazon pályázatokat melyekre az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai
pályáznak, és támogatás esetén az elnyert összegek a saját költségvetésük keretében jelenik
meg.
Kérem, a Tisztelt Képviselőtestület, a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatásom tudomásul
vételére.
Budapest, 2012. szeptember 03.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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