
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 81/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20.-i ülésére 

 
Tárgy:   „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme 
 

Előterjesztő:   Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 

  Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport 
    
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2017. április 19. 
 
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.  



 

 

Ügyiratszám: Kp/14879/2017/IV. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. év március 23. napján a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért 

Alapítvány (továbbiakban: „FERKÓ” Alapítvány) kuratóriumi elnöke dr. Szvatkó Anna nyújtott be 

kérelmet támogatás céljából. 

 

A „FERKÓ” Alapítvány célja a Ferencvárosban élő gyermekek és fiatalok felnevelésének támogatása, 

közösségeik erősítése, családjaik támogatása prevenciós és intervenciós célú pszichológiai és 

fejlesztő-pedagógiai módszerekkel. 

Tevékenységük tanulási és beilleszkedési zavarokkal küzdő, neurotikus tüneteket mutató, többségében 

hátrányos szociális, kulturális hátterű, illetve roma származású gyermekek és fiatalok 

esélyegyenlőségének növekedését, társadalmi beilleszkedését kívánja elősegíteni. 

  

Kitűzött céljaikhoz vezető hatékony útnak bizonyult a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi 

Tagintézményének támogatása, mely a gyógypedagógiai és a logopédiai ellátást kilenc kerületi 

óvodában biztosítja. 

Egy óvodában a fejlesztést végző gyógypedagógus szakemberek számára az alap eszközkészlet 

pótlására, bővítésére (figyelem- és képességfejlesztő játékok, kirakók, logikai játékok, 

mozgáseszközök, stb.) szükséges összeg 40.000,- Ft. Kilenc óvoda esetén mindösszesen 360.000,- Ft. 

Egy óvodában a fejlesztést végző logopédus szakemberek számára az alap eszközkészlet pótlására, 

bővítésére, az új korosztály belépése miatt nélkülözhetetlenné vált eszközökre (beszédfejlesztő-, 

szókincs fejlesztő játékok, szakkönyvek) szükséges összeg 50.000,- Ft. Kilenc óvoda esetén 

mindösszesen 450.000,- Ft. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben a 

281/2015. (IX.10.) számú határozatában 324.000,- Ft, 2016. évben 105/1/2016. (III.24.) számú 

határozatában 448.900,- Ft egyszeri támogatást nyújtott a „FERKÓ” Alapítvány számára, a 3143. 

számú „Szociális és köznevelési feladatok” sorának terhére. A beszámolók szakmai és pénzügyi 

ellenőrzése megtörtént. 

 

A támogatás kifizetése az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017.(II.20.) számú 

önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 

lehetséges. 

 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön a 

kérelmek támogatásáról. 

 

Budapest, 2017. április 3. 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

Melléklet: 

- „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány kérelme 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

 

1.) az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési 

jogát eseti jelleggel magához vonja, és a sor terhére ………….,- Ft összegben támogatja a „FERKÓ” 

Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelmét a ferencvárosi óvodákban dolgozó 

gyógypedagógusok és pszichológusok munkáját segítő eszközök beszerzése céljából. 

 

Határidő: 2017. április 20. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 

2.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás 

megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


