
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám: 93/2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. április 25-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Alapítványi támogatási kérelmek 
 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
  
Készítette: Humánszolgáltatási Iroda 
  Jogi és Pályázati Iroda 

 
 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. április 24. 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2019. április 24. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Matisz Eszter 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.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 42. § 4. pontja 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.  

 

I. A Horizont Szociális Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi elnöke 2019. április 01. 

napján kelt támogatási kérelemmel (1. számú melléklet) fordult az Önkormányzat felé. 

 

Az Alapítvány 2019. július 01. – július 05. napjáig mesés élménytábort szervez IX. kerületben élő 

gyermekek számára „Horányi Tündérkirályság felfedezése” címmel. A tábor a FESZGYI, H 52 

Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, valamint az óvodai és iskolai szociális segítők közös szervezésében 

valósul meg. A tábor alapvető célja a közösség formálása mellett egy olyan bázis létrehozása, 

amelyhez a gyermekek bármikor, bármilyen körülmények között bátran fordulhatnak. 

A táborban résztvevők száma 24 fő – 18 gyermek, 6 kísérő 

  

Igényelt költség 680.000,- Ft, amely a következőket tartalmazza: 

- szállás, étkezés, 

- utazás, 

- programok szervezése, 

- foglalkozásokhoz kellékek, 

- elsősegélycsomag összeállítása, 

- előre nem látható költségek. 

 

A fenti támogatás folyósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 

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

sorának terhére van lehetőség. 

 

II. A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) azzal a kéréssel fordult 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata felé, hogy nyújtson támogatást az 

Alapítvány által 2019. július 23-28. között, az erdélyi Tusnádfürdőn megrendezendő XXX. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez. (2. számú melléklet) 

Az Alapítvány tevékenységét, illetve a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

megrendezését támogatandónak tartom, ezért javaslom, hogy 100.000.- Ft. támogatást biztosítsunk 

részére. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására.  

 

Budapest, 2019. április 11. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

Mellékletek: 

1. számú melléklet - Horizont Szociális Alapítvány kérelme 

2. számú melléklet - Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 



Határozati javaslat 

 

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

hogy az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 3143. számú 

„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti 

jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Horizont Szociális Alapítvány 

részére 680.000,- Ft támogatást biztosít a 2019. július 01. napjától – 2019. július 05. napjáig 

tartó mesés élménytábor szervezéséhez. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

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

hogy a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 100.000.- Ft támogatást nyújt a 

XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezéséhez az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 3209. számú 

„Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-2. pontban szereplő támogatások kifizetéséhez 

szükséges megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



1. számú melléklet: 

 

 

 
 

 

 

1090 Budapest, Ráday u. 52. fsz. 7. 

Adószám: 18006159-1-43 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság részére 

 

Tárgy: A Horizont Szociális Alapítvány által szervezett „Horányi Tündérkirályság felfedezése” 

elnevezésű, IX. kerületi gyerekeknek szervezett mesés élménytábor költségeinek biztosítása 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

Alapítványunk, a Horizont Szociális Alapítvány, azzal a kéréssel fordul a T. Bizottsághoz, hogy 

támogassa a FESZGYI, H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, illetve az Óvodai és iskolai szociális 

segítők csoport közös szervezésében, Horány településen megvalósuló mesés élménytáborunkat.   

A gyermekek táboroztatását alapítványunk önkéntesei, az Iroda dolgozói, és a kerületi óvodai- és 

iskolai szociális munkások együttműködésben bonyolítják le; a programok megvalósításába 2-3 

kortárs segítő (13-14 éves fiatal) is bekapcsolódik majd.  

Előző évben, szintén önkormányzati támogatásból valósult meg a „Leány tánctábor” projektünk. 

Ennek keretében egy hétre utaztunk el Kemencére táborozni. A program sokszínűségét bizonyítja, 

hogy mind a helyi sajátosságokat (tájház, kisvasút), mind a szomszédos település látnivalóit 

(nagybörzsönyi állatsimogató, mesekerámia múzeum és malommúzeum) megismertük. Ezek mellett 

számos más programmal színesítettük a tábor területén töltött időt – pl. táncos „ki mit tud?” és 

sorverseny. A tábor rendkívül sikeres volt, eredményeink között említhetjük, hogy a résztvevők 

azóta is aktív tagjai az Iroda közösségének, élményeiket sokszor emlegetik.  

Mindezeken felbuzdulva döntöttünk úgy, hogy idén is megtartjuk a tábort. A szervezésbe bevontuk 

az óvodai és iskolai szociális munkás csoportot, hogy így több gyermek számára tudjunk élményt 

biztosítani a nyáron. 

 

A tábor adatai 

Időpont: 2019. 07. 01-05. 

Helyszín: Erdei Iskola – Regatta Szabadidőközpont, Horány 

Létszám: 24 fő, ebből 18 gyerek és 6 kísérő 

A tervezéskor figyelembe vett célok 

- A gyerekek megismertetése az ország nevezetességeivel. 

- Betekintés a vidéki élet miliőjébe, eddig ismeretlen tájak felfedezése. 

- Kirándulás közben a természet értékeinek megfigyelése, új tájak megismerése, az erdei 

iskola helyszínének segítségével az általános természetismereti tudás erősítése. 

- A Duna élővilágának, természeti értékeinek és a Duna környéki védett területeknek 

megismerésére 

- Közös élményszerzés, kikapcsolódás, szórakozás. 

- A gyerekek közösségének építése, a már meglévő barátságok erősítése.  

- Empatikus készségek fejlesztése, együttműködő képesség fejlesztése nem-formális 

pedagógiai eszközökkel, és ez által a közösség sorsának alakítása. 

Alapvető célunk tehát a közösség formálása, egy olyan megtartó bázis létrehozása, amelyhez a 

gyerekek bármilyen körülmények között bátran fordulhatnak. Ennek remek eszköze a tábor, a 

különböző programok, a nem-formális pedagógia eszközei, illetve a tematika. 

 

 



 

A résztvevők köre  

Az általunk megcélzott célcsoportnak nincs lehetősége arra, hogy nyaralni mehessen, így ez lehet az 

egyedüli alkalom számukra, hogy a nyár folyamán szervezett keretek között, érdekes és szórakoztató 

programokban vegyenek részt, hasznosan töltsék el szabadidejüket. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy érdemes minél fiatalabb korban megszólítani a gyerekeket, ezért 

célcsoportunkat a kerület iskoláiba járó, alsós korosztályú gyerekek alkotják. Fontosnak tartjuk, hogy 

erős közösség alakuljon ki a gyerekek között, ehhez pedig pozitívan járul hozzá a tervezett tábor – az 

élményeken keresztül megszólítottakkal ugyanis könnyebb a későbbi munka is. A közösen átéltek 

hozzájárulnak a gyerekek személyiségének fejlődéséhez, empatikus készségeik fejlődéséhez, 

egyszerűbbé teszik a kapcsolattartást és megkönnyítik az Iroda céljainak elérését (szabadidő hasznos 

eltöltése, közösség fejlődése stb.).  

A táborba 2-3 idősebb (13-14) éves fiatalt is szeretnénk elvinni. Ők kortárs segítőként lesznek jelen, 

tehát ugyanúgy részt vesznek a programokon, de emellett nekik is lesz feladatuk (pl. sorverseny 

szervezése és lebonyolítása, a kisebbek koordinálása bizonyos feladatok esetében). Mindezek során a 

fiatalok élményt szerezhetnek, de közben felelősségtudatuk és szervezési készségeik is fejlődnek.  

 

A tábor résztvevői mindannyian kilencedik kerületi fiatalok, elsőbbséget élveznek majd a H52-be 

rendszeresen járók. A tábor egy nagyon jó nevelési terep, mert nagy szerepet tud betölteni a 

közösség formálásban. Ez azért is különösen fontos az irodába járó gyerekek számára, mert 

magatartási-beilleszkedési nehézségeik folytán nehezen tudnak alkalmazkodni és egymással 

együttműködni, így a közösségi tevékenységekhez kapcsolódó szocializáció esetükben kiemelkedően 

fontos. 

A tábor tematikája 

Tapasztalatból tudjuk, hogy egy tematikus (keretmesés) tábor életre szóló élmény lehet. Emiatt úgy 

döntöttünk, hogy az idei nyáron a programokat egy téma köré tervezzük – ez pedig nem más, mint a 

tündérek és koboldok fantasztikus világa. A tematikus keretmese által a magyar irodalom egy 

kevésbé ismert területét, a magyar tündérvilágot és nagy költőink ahhoz kapcsolódó költészetét is 

megismerhetjük. A felnőtteknek előre kitalált szerepe (és jelmeze) lesz. A gyerekeket a tábor elején 

kisebb csoportokba, ún. kolóniákba osztjuk. Feladatuk a saját nevük kitalálása; közös zászló és címer 

alkotása; jelmez készítése. A táborban emellett minden program a történetbe ágyazva valósul majd 

meg, pl. tündérek módjára fedezzük fel a környező erdőt, illetve kobold erőpróbát (sorverseny) 

tartunk. Az egy hetes tábor záró estjén kerül sor „Tündérország találkozójára”, amelynek keretében a 

tündérkorona és a kobold kard is gazdára talál.  

A téma kiválasztásában a magyar irodalmi hagyományok, különböző mesék és saját tapasztalatunk 

segített.  

Tervezett költségvetés 

Megnevezés Részletek Összeg 

Szállás és étkezés 5 nap/4 éjszaka: 14 éves kor alatt 22.400 

Ft/fő, 14 éves kor fölött 24.400 Ft/fő 

553600 

Utazás Volánbusz (370) és komp (300), oda-

vissza 

32160 

Programok Lovaglás (900 ft/fő) és Állathang 

bemutató (700 ft/fő) 

38400 

Kézműves kellékek Jelmez, címer és zászló készítés kellékei 20000 

Elsősegélycsomag Gyógyszerek, kötszerek 10000 

Tartalék    25840 

Összesen   680000 

 



 

A program várható eredményei 

Reményeink szerint a főbb célkitűzéseink megvalósulnak, így élményekben és pihenésben gazdag 

tábort tudunk nyújtani.  

A csoportban nevelés célkitűzésének megvalósításához a tábor rengeteg lehetőséget biztosít, amit a 

programok összeállítása során igyekeztünk figyelembe venni.  

Törekedtünk rá, hogy olyan tervezetet készítsünk, ami több olyan tevékenységet tartalmaz, amikor a 

gyerekek egymásra utalva működhetnek, együtt kell dolgozniuk. Bízunk benne, hogy a 

csoportkohézió erősödni fog, a gyerekek együttműködési képessége fejlődik. 

Mindezek mellett a tábor tematikája hozzájárul a gyerekek kreativitásának fejlődéséhez, a mesevilág 

pedig személyiségfejlődésüket szolgálja.  

A tábor várható utómunkálatai 

Az általunk szervezett táborokban már jól ismert és bevezetett módszer a napi szintű egyéni és 

csoportos értékelés. Ez azt jelenti, hogy minden nap végén, a programok mentén mindenki egy rövid 

élménybeszámolót tart a napi eseményekről. A résztvevők lehetőséget kapnak visszajelezni a 

programokról, az átélt eseményekről. Úgy véljük, mindezek által a csoport látóköre tágul, illetve a 

csoportkohézió is formálódik.  A tábor végén minden résztvevő élménybeszámolót készít, amelyben 

megfogalmazza a javaslatait a jövőre nézve. Az ezt követő hónapokban ismét összeülnek a 

résztvevők és ezeket a tapasztalatokat átbeszélik. 

 

Budapest, 2019. 04. 01. 

 

 

Berecz Dénes 

Horizont Szociális Alapítvány 

Kuratórium elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. számú melléklet 

 

 


