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Ügyiratszám: Kp/10776/2016/IV.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. év január és február hónapjában négy Alapítvány - „FERKÓ”
Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány, Anyaoltalmazó Alapítvány és a Reménysugár a Beteg
Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány, Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékhely Közalapítvány - nyújtott be kérelmet támogatás céljából.
I.

„FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány

A FERKÓ Kooperáció Ferencvárosért Alapítvány célja a Ferencvárosban élő gyermekek és fiatalok
felnevelődésének segítése, közösségeik erősítése, családjaik támogatása prevenciós és intervenciós
célú pszichológiai és fejlesztő-pedagógiai módszerekkel.
Tevékenységeink tanulási és beilleszkedési zavarokkal küzdő, neurotikus tüneteket mutató,
többségében hátrányos szociális, kulturális hátterű, illetve roma származású gyermekek és fiatalok
esélyegyenlőségének növekedést, társadalmi beilleszkedését kívánja elősegíteni.
Elsődleges célcsoportjuk a Ferencvárosban lakó vagy tanuló gyermekek és fiatalok csoportja.
A gyermekek és fiatalok számára egyéni és csoportos fejlesztő, mentálhigiénés és pszichoterápiás
foglakozásokat tartanak életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel. A gyermekek szülei
számára egyéni és csoportos tanácsadásokat biztosítanak.
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben a
281/2015. (IX.10.) számú határozatában 324.000,- Ft egyszeri támogatást nyújtott a „FERKÓ”
Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány (továbbiakban: „FERKÓ” Alapítvány) számára, a 2015. évi
költségvetési rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” sorának terhére, a Budapest
IX. kerületi óvodákban dolgozó gyógypedagógusok és logopédusok folyamatos munkavégzésének
biztosítása céljából. A támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló Hivatalunkhoz határidőben
beérkezett. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése megtörtént.
A „FERKÓ” Alapítvány elnöke 2016. február 16. napján ismételten kérelmet nyújtott be támogatás
céljából a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Irodája részére.
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézményben dolgozó gyógypedagógusok és
pszichológusok egyik fontos feladata, hogy részletes és komplex módon vizsgálják meg azokat a
gyermekek/tanulókat, akinél valamilyen tanulási vagy pszichés probléma, nehézség tünetei vannak
jelen. Ahhoz, hogy a vizsgálatok valóban magas szakmai színvonalon történhessenek meg, megfelelő
típusú és állapotú vizsgáló eszközökre van szükség. Ennek érdekében Elnök Asszony három
komolyabb értéket képviselő vizsgáló eszköz beszerzéséhez kért támogatást. (A kérelmet az
előterjesztés melléklete tartalmazza.)
A „FERKÓ” Alapítvány által leírtak alapján javaslom a Világjáték Teszt játékdiagnosztikai és terápiás
eszköz standard csomagja beszerzésének támogatását 448.900,- Ft értékben.
A Világjáték Teszt vizsgáló eszköz beszerzéséhez szükséges 448.900,- Ft összegű támogatás
kifizetése az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016.(II.23.) számú önkormányzati
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére lehetséges.

II.

Anyaoltalmazó Alapítvány

Az Anyaoltalmazó Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2016. február 3-án kelt kérelmet nyújtott be
a Családok Átmeneti Otthonaként működő intézmény működési költségeinek támogatására.
Az 1992-ben létrehozott Alapítvány célkitűzése, hogy az önhibáján kívül krízishelyzetbe került
családoknak és gyermekeiknek segítséget nyújtson.
Országos szinten az átmenetileg vagy tartósan otthontalanná vált családok befogadásával megelőzze,
illetve megszüntesse a gyermekek veszélyeztetettségét, megakadályozza a családok szétszakadását, a
gyermekek állami gondoskodásba kerülését és segítse a szülőket a gyermekük teljes körű ellátásában.
Gondozottjai számára speciális krízis-intervenciós ellátást, 12 hónapra átmeneti elhelyezést, mely 6
hónappal meghosszabbítható, életvezetési, szociális, jogi és pszichológiai tanácsadást nyújt.
Az Alapítvány fennállása óta 1951 anyának és 3825 gyermeknek nyújtott speciális ellátást. 2015-ben 3
anya, 1 apa és 8 gyermek összesen 366 napot töltött el IX. kerületi lakosként az átmeneti otthonban.
Megsegítésükre az alapítvány számításai szerint 7.642.080.- forintot fordítottak, melynek közel 70%át a Magyar Államkincstártól kapott normatíva fedezi.
Amennyiben az Önkormányzattal ellátási szerződéssel rendelkező Magyar Vöröskereszt Budapest
Fővárosi Szervezete, Családok Átmeneti Otthonában nincs lehetőség a ferencvárosi illetőségű
rászoruló családok elhelyezésére, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatóságának munkatársai felveszik a kapcsolatot az Alapítvánnyal a rászorulók biztonságos
elhelyezése céljából.
Az Alapítvány az intézmény zavartalan működtetéséhez kéri az Önkormányzat támogatását az
eredményes és hatékony működés céljából. Javaslok 200.000,- Ft egyszeri támogatás nyújtását a 3143.
sz. „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
III.

Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány

A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) levelében (melléklet) azzal a kéréssel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatához, hogy támogassa kitűzött céljai megvalósításához szükséges anyagi, tárgyi és
személyi feltételek biztosításában.
Az Alapítványt az alapítók azzal a szándékkal hozták létre, hogy Magyarországon minden rászoruló
egyént és közösséget támogasson.
Célja a gyógyításban, az egészség megőrzésében, visszaszerzésében, a betegség megelőzésében, az
egészségügyi rehabilitációs tevékenységben való közreműködés mind technikai, mind anyagi
segítségnyújtással.
Az Alapítvány kiemelt programja a hazai kórházak műszerezettségének segítése, mely lehetőséggel az
ország bármely kórháza élhet, ha az Alapítványhoz fordul.
Az alapítvány tevékenysége során magánszemélyekkel és közintézményekkel köt és kötött
együttműködési megállapodást, melynek keretében kerül sor az adományok gyűjtésére.
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány nemes célhoz kéri Önkormányzatunk támogatását, ezért javaslok
a Semmelweis Általános Orvostudományi Kar, SOTE II. számú Gyermekklinika laboratóriumának
modernizálásához 100.000,- Ft egyszeri anyagi támogatás nyújtását a 3143. számú „Szociális és
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában
foglalt rendelkezés 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.
IV. Holokauszt Emlékközpont – Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Holokauszt
Emlékközpontjának igazgatója Dr. Szita Szabolcs professzor úr nyújtott be kérelmet támogatás
céljából, mely kérelem 2016. március 10. napján érkezett.
A kérelemben leírtak szerint a Holokauszt Emlékközpont célja „Rejtő Jenő születésének 111.
évfordulója alkalmából időszakos kiállítás és sokszínű programsorozat tartása”. Ezt a célt szolgálva a
2016. év tavaszára tervezett rendezvények vonatkozásában kérik a Képviselő-testület támogatását.
A Holokauszt Emlékközpont a rendezvénysorozatot 2016. március 22. – április 21. napjai között
kívánja megtartani, melynek fő célközönsége a kerület diáksága, továbbá a kerület lakossága lenne. A
kerület lakosai számára a programsorozat látogatása ingyenes lesz.
A programsorozat költségeinek kiegészítésére kérik az Önkormányzat anyagi támogatását.
A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön a
kérelmek támogatásáról.

Melléklet:
-

„FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány kérelme
Anyaoltalmazó Alapítvány kérelme
Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány kérelme
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Holokauszt
Emlékközpontjának kérelme,
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Holokauszt
Emlékközpontjának támogatási kérelme,

Budapest, 2016. március 10.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1.) támogatja a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelmét a ferencvárosi
óvodákban dolgozó gyógypedagógusok és pszichológusok munkáját segítő Világjáték Teszt nevű
vizsgáló eszköz beszerzése céljából az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143.
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 448.900,- Ft összegben.
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
2.) támogatja az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelmét a Családok Átmeneti Otthonának
működési költségéhez történő hozzájárulás céljából az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére, 200.000,- Ft
összegben.
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3.) támogatja a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány
kérelmét a Semmelweis Általános Orvostudományi Kar, SOTE II. számú Gyermekklinika
laboratóriumának modernizálása céljából, melyhez 100.000,- Ft egyszeri anyagi támogatást nyújt a
2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor terhére.
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
4.) támogatja a Holokauszt Emlékközpont támogatási kérelmét, és a Holocaust Dokumentációs
Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány részére ….- Ft támogatást nyújt a Rejtő Jenő
születésének 111. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő kiállítás és programsorozat
megrendezése céljára az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú
„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 24.
Kállay Gáborné alpolgármester

5.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1.)–4.) pontban szereplő támogatások
kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

