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Ferencváros Önkormányzata 

 

     Iktató szám: Sz-435/2018. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2018. november 21-i ülésére 
 
Tárgy:  Ferencvárosi Óvodák támogatási kérelme 
 
Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
Fodor Györgyné, Humánszolgáltatási Iroda 

     

     
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s. k.  
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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 Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

 

A ferencvárosi óvodák óvodavezetői (a továbbiakban: Óvodák) támogatási kérelemmel 

fordultak Ferencváros Önkormányzatához. 

 

Az óvodavezetők tájékoztatása szerint a karácsony előtti időszakban az intézmények költségei 

nagyon megnövekednek a különböző programok, a gyermekek, gyermekcsoportok 

ajándékozása miatt. 

 

Az adventi, karácsonyi készülődés, a minél színvonalasabb programok megvalósítása 

érdekében kérik az Önkormányzat támogatását. 

 

A fenti támogatás folyósítására az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 

3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére van lehetőség. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

 

Budapest, 2018. november 16.  

 

 Zombory Miklós s. k. 

 alpolgármester 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Óvodavezetők kérelme 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. 

(II.20.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 

költségvetési sorának terhére  

 

1. a Ferencvárosi Epres Óvoda részére ………,- Ft támogatást biztosít az adventi, 

karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 

 

Határidő: 2018. november 21.  

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

2. a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda részére ………,- Ft támogatást biztosít az adventi, 

karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 

 

Határidő: 2018. november 21.  

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

3. a Ferencvárosi Csudafa Óvoda részére ………,- Ft támogatást biztosít az adventi, 

karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 

 

Határidő: 2018. november 21. 

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

4. a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda részére ………,- Ft támogatást biztosít az adventi, 

karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 

 

Határidő: 2018. november 21.  

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

5. a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda részére ………,- Ft támogatást biztosít az adventi, 

karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 

 

Határidő: 2018. november 21. 

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

6. a Ferencvárosi Liliom Óvoda részére ………,- Ft támogatást biztosít az adventi, 

karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 

 

Határidő: 2018. november 21.  

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

7. a Ferencvárosi Méhecske Óvoda részére ………,- Ft támogatást biztosít az adventi, 

karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 

 

Határidő: 2018. november 21. 

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

 



8. a Ferencvárosi Napfény Óvoda részére ………,- Ft támogatást biztosít az adventi, 

karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 

 

Határidő: 2018. november 21.  

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

9. a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda részére ………,- Ft támogatást biztosít az adventi, 

karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 

 

Határidő: 2018. november 21. 

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

10. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-9. pontokban szereplő 

támogatások kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 


