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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az ESZSB 147/2015. (III.18.) sz. határozatával
2.000.000 forintot hagyott jóvá a kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai
sport pályázat lebonyolítására, kontrolálására és finanszírozására.
Az óvodai pályázati kiírás célja az volt, hogy gazdagítsa a gyermekek mozgási lehetőségeit,
valamint a sport útján a természet megismerésére ösztönözze az óvodásokat.
I. Az ESZSB 314/2015. (VI.30.) sz. határozat alapján a Csicsergő Óvoda a „Kirándulás a
Katica tanyára: mozgás és élménypark” elnevezésű pályázati program megvalósítására
420.000,- Ft támogatási összegben részesült, melyre tekintettel a Csicsergő Óvodával 2015.
június 26. napján a támogatási szerződés megkötésre került.
A „Csicsergő” Óvoda vezetője 2015. 09. 11. és 2015. 09. 17. napján kelt kérelmében
(melléklet) jelezte, hogy módosítani szeretné a pályázati program időpontját és helyszínét. Az
új időpont: 2015. 10.20. és az új helyszín: Csákvár, melynek okán a támogatási szerződés
célját „Csákvári kirándulás”-ra lenne szükséges módosítani a támogatás felhasználási és
elszámolási időszakának változatlanul hagyása mellett.
II. A Kerekerdő Óvoda az ESZSB 314/2015. (VI.30.) sz. határozat alapján
„Sportrendezvény” elnevezésű pályázati program megvalósítására 255.000,- Ft támogatási
összegben részesült. Azonban tekintettel a pályázati program és a bizottsági döntés
időpontjának egybeesésére, a támogatási szerződés nem került megkötésre.
A Kerekerdő Óvoda vezetője 2015. 09. 29. napján kelt kérelmében (melléklet) jelezte, hogy
módosítani szeretné a pályázati program időpontját, a megítélt támogatási összeget 2015.
október 15. és 2015. december 15. között szeretné felhasználni az óvodai sportrendezvény
megvalósításához, így a támogatási szerződésben ezen időpontok kerülnének feltűntetésre.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati
javaslatról.
Melléklet:

Kerekerdő és „Csicsergő” Óvoda kérelme

Budapest, 2015. október 05.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága hozzájárul, hogy az ESZSB 314/2015. (VI.30.) sz. határozat alapján elnyert
420.000,- Ft támogatási összeg a Csicsergő Óvoda részéről a „Kirándulás a Katica tanyára:

mozgás és élménypark” pályázati program helyett a „Csákvári kirándulás” programra
kerüljön felhasználásra, és felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatási
szerződés módosításának aláírásáról.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága hozzájárul, hogy az ESZSB 314/2015. (VI.30.) sz. határozat alapján elnyert
255.000,- Ft támogatási összeg a Kerekerdő Óvoda részéről a 2015. október 15. és 2015.

december 15. között kerüljön felhasználásra, és felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon
a támogatási szerződés aláírásáról.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet

