
    Iktató szám: 93/2015. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. április 23.-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatása 
 

Előterjesztő:    Zombory Miklós alpolgármester  
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Fodor Györgyné, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. április 22. 
  
 
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.  

 
 Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 

 

 

 

 

 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2005. évben alakult 

meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

bölcsődék támogatására. 

 

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek 

hozzájárulásával kiegészítve oldotta meg a bölcsődei rendezvények, ünnepségek támogatását.  

 

Ferencvárosban a bölcsődei rendezvényeknek több éves hagyománya van, a rendezvényeken 

a szülők és a gyermekek is nagy örömmel vesznek részt, az óvodába került gyermekek is 

szívesen járnak vissza a bölcsődei ünnepségekre. 

Ezek a rendezvények jellemzően: farsang, Húsvét, gyermeknap, Mikulás, Karácsony.  

 

Az Alapítvány továbbra is támogatni kívánja a programok lebonyolítását és a költségek egy 

részéhez a későbbiek folyamán is szívesen hozzájárul (például: báb és mese előadások, ugráló 

vár bérlése, fenyőfák vásárlása stb.). 

 

Az elmúlt évek alatt a rendezvények költségei folyamatosan emelkedtek, viszont az 

Alapítvány - szülők általi - támogatása sajnos csökkenő tendenciát mutat, a szülők már egyre 

kevésbé tudnak hozzájárulni az Alapítvány bevételeihez. 

 

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke kérelemmel fordult az Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsághoz, hogy a színvonalas rendezvények további megtartásához az Alapítvány részére 

bölcsődei részlegenként 50.000,- Ft anyagi támogatást kérjen. 

 

Az előterjesztéshez mellékelem az Alapítvány kérelmét. 

 

Az Alapítványt 2014. évben a 198/2014.(VI.05.) számú határozatában a Képviselő-testület 

250.000,- Ft összeggel támogatta, mely támogatási összeggel időben elszámoltak. A 

beszámoló a Humánszolgáltatási Irodán megtekinthető. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Alapítvány által benyújtott beszámoló elfogadására. 

 

 

Mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. 

pontja szerint többek között az alapítványi forrás átvétele és átadása a képviselő-testület át 

nem ruházható hatáskörébe tartozik, így kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a 

Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány kérelme ügyében. 

 
 

 

Budapest, 2015. április 09. 

 Zombory Miklós s.k. 

 alpolgármester 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat 

 

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

hogy  

 

1. a Képviselő-testület 198/2014.(VI.05.) számú határozata alapján 250.000,- Ft 

támogatásban részesített Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány szakmai és pénzügyi 

beszámolóját 250.000,- Ft értékben elfogadja. 

 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.24) sz. önkormányzati rendelet 3143. 

számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére 250.000,- Ft 

támogatást biztosít a Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány részére a bölcsődei 

rendezvények megvalósítása céljából. 

 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



 

 


