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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft., valamint a Magyar Cserkészszövetség az alábbi
támogatási kérelmekkel keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatát (a továbbiakban Önkormányzat):
I.
Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.
A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője, Varga Dániel az
iskolai prevenciós tevékenységéhez és a közösségi tér működtetéséhez kér támogatást jelen
előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
Kft. az iskolai prevenciós tevékenység során a droghasználat sokdimenziós problémáját
interaktív módon mutatja be a programon részt vevő tanulók számára. Szakember
(pszichológus, addiktológus, szociális munkás) tárlatvezető segítségével folyamatos
beszélgetés folyik a kiállítás 5 termén keresztül. A termek mondanivalói egymásra épülnek,
bemutatva (fények, filmek, képek és egyéb installációk segítségével) a drogkarrier, a
szenvedélybetegség kialakulását, annak különböző metszeteit.
A kiállítás mellett működő közösségi térben, a környéken lakó fiataloknak nyújtanak
programokat. A hasznos szabadidő eltöltés lehetősége mellett segítenek bevonni őket a
környék közösségi életébe.
A közösségi térben megvalósuló szolgáltatások: internetezés, társasjáték foglalkozás, segítő
beszélgetés, tanácsadás, graffiti, videoklip/vlog készítés.
II.
Magyar Cserkészszövetség
A Magyar Cserkészszövetség (a továbbiakban: Cserkészszövetség) nevében annak
munkatársa, Nyírő Balázs a 2019. évben megrendezendő 24. Cserkész Világtalálkozón
történő szerepléshez kér támogatást jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerint.
A Cserkészszövetség megkeresése szerint rendszeresen képviseltetik magukat a 4 évente
megrendezésre kerülő nemzetközi Cserkész Világdzsemborin. A 24. Cserkész Világtalálkozó
2019-ben, az Amerikai Egyesült Államokban kerül megrendezésre. A 280 fős magyar
delegáció részvételi költségének anyagi támogatása végett kérik, hogy Önkormányzat
támogassa a 24. Cserkész Világtalálkozóra kiutazó Magyar Dzsembori Csapat részvételét az
eseményen.
Kft. az év végéig hátralévő prevenciós munka költségeihez 500.000,- Ft rendkívüli támogatást
kér, míg Cserkészszövetség a jövő évi világtalálkozóra az Önkormányzat lehetőségeihez
mérten kér támogatást. Fentieket, valamint a mellékleteket figyelembe véve Kft. részére

500.000,- Ft, míg Cserkészszövetség részére 100.000,- Ft támogatási összeget javasolok,
melyhez a szükséges fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről
szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési
feladatok” költségvetési során.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot, hogy az előterjesztésben
foglaltak alapján döntsön a határozati javaslatról.
Budapest, 2018. október 19.
Tisztelettel:
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
1. számú melléklet: Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. kérelme
2. számú melléklet: 2.a. Magyar Cserkészszövetség kérelme
2.b. Tájékoztató

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. iskolai prevenciós tevékenységét és a közösségi
tér működtetését ………………. Ft-tal támogatja a 3143. számú „Szociális és
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Kállay Gáborné alpolgármester

2. a Magyar Cserkészszövetség 24. Cserkész Világtalálkozón történő részvételét
………………. Ft-tal támogatja a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Kállay Gáborné alpolgármester

3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1., 2., pontokban meghatározott
támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződések megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

