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Tisztelt Képviselőtestület!

A Ferencvárosi  Evangélikus Egyházközség a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 
5.5.1.B-11/1  számú „A  családi  közösségi  kezdeményezések  és  programok  megerősítése” 
című pályázat  benyújtásával  összefüggésben kezdeményezte  együttműködési  megállapodás 
megkötését.
A pályázaton 160 millió forintot osztanak szét a pályázók között.
A támogatott pályázatok várható száma: 5-10 db.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 
Benyújtási határidő: 2012. január 06.
Az igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 50.000.000 Ft lehet.

A  pályázaton  Önkormányzatunk  nem  vehet  részt,  mivel  csak  az  alábbi  szervezetek 
pályázhatnak.

• nonprofit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569)

• Egyház (KSH 551) 

• Önálló egyházi intézmény (KSH 552)

• Egyház önálló szervezete (KSH 553)

A pályázat  fő  célja  az  országos  szemléletváltás  előmozdítása  a  családi  szféra  társadalmi 
jelentőségével kapcsolatban,  integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok 
támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – 
kis közösségi kezdeményezések, például ún. „családi erőforrás központok” létrehozása útján
A  Ferencvárosi  Evangélikus  Egyházközség  az  alábbi  tevékenységekre  nyújt  be 
pályázatot:

- családi életre nevelést segítő programok,

- tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben,

-  a  gyermekgondozásból  munkaerőpiacra  visszatérni  szándékozó  szülők  számára 

szervezett tanácsadó szolgálat.

A pályázati  kiírásban a  kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések között 
szerepel az együttműködés kialakítása a megvalósítás területe szerinti önkormányzat(ok)kal.

Választható,  bírálatnál  előnyt  jelentő kapcsolódó  tevékenységek,  szolgáltatásokként 
értékelendő  a  pályázatok  elbírálásakor,  amennyiben  a  pályázatban  bemutatott  cél 
megvalósulását a települési önkormányzat képviselő testülete is támogatta.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat illetve intézményei nem pályázhatnak, valamint hogy 
a  pályázott  célok  önkormányzati  kötelező  feladatokat  kiegészítő,  a  kerület  lakosságának 
érdekeit szolgálóak, így a pályázat támogatása mindenképpen javasolt.

A  Ferencvárosi  Evangélikus  Egyházközség  által  benyújtandó  pályázat  az  Önkormányzat 
érdekeit nem sérti, az külön pénzügyi források biztosítása nélkül a kerület lakosainak érdekeit 
szolgálja, ezért javaslom, hogy kössünk velük együttműködési megállapodást.
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A Képviselőtestület a 2011. november 9-i ülésén, a 321/2011.(XI.09.) és 323/2011.(XI.09.) 
sz.  határozataival  döntött  az  új  Széchenyi  Terv  keretében  meghirdetett,  KMOP-4.5.2-11 
kódszámú,  „Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális 
fejlesztése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról. 

A pályázaton minimálisan 30 millió forint, maximálisan 150 millió forint igényelhető.
A pályázat beadási határideje: 2012. január 09. 

A 1098 Budapest, Dési Huber u. 9. sz. alatti, „Manó-lak Bölcsőde” felújítása, kapacitásának 
növelésére  irányuló  pályázat  előkészítése  folyamatban  van.  Az  előzetes  szakmai  anyagok 
alapján a felújításhoz, kapacitásbővítéshez szükséges, - támogatottság esetén a pályázat során 
elszámolható – teljes költség 166.666.667 Ft.

Mivel az önrész rendelkezésre állását igazoló Képviselőtestületi határozat a pályázat kötelező 
mellékletét képezi, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a szükséges döntés meghozatalára.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
határozati javaslatokat fogadja el!

Budapest, 2011. december 19.

                                                                                              dr. Bácskai János h.
                                                                                                 polgármester

Formanek Gyula s.k.
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy  támogatja  a  Ferencvárosi  Evangélikus  Egyházközségnek  a  Társadalmi  Megújulás 
Operatív  Program  5.5.1.B-11/1  számú „  A  családi  közösségi  kezdeményezések  és 
programok megerősítése” című pályázati kiírásra benyújtandó pályázatát valamint az abban 
foglalt  célok  megvalósulását,  és  megköti  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletét  képező 
együttműködési megállapodást.

Határidő: 2012. január 06.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy 
1.  az  új  Széchenyi  Terv  keretében  meghirdetett,  KMOP-4.5.2-11  kódszámú,  „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 
pályázatot nyújt be a 1098 Budapest, Dési Huber u. 9. sz. alatti, 38236/366 hrsz-ú, Bölcsőde 
felújítása, kapacitásának növelése céljából, „Manó-lak Bölcsőde felújítása, kapacitásbővítése” 
címmel.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. január 09.

2. A „Manó-lak Bölcsőde” felújítására, kapacitásbővítésére pályázandó összes költség, amely 
megegyezik  a  pályázat  összes  elszámolható  költségével:  166.666.667  Ft,  melyből 
150.000.000  Ft  a  pályázati  konstrukció  keretében  (ROP  forrásból  származó)  igényelt 
támogatás összege, ezáltal a pályázati önrész összege (10%): 16.666.667 Ft (saját forrás). 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. január 09.

3.  A pályázat  eredményes  elbírálása  esetén  a  Képviselőtestület  kötelezettséget  vállal  arra, 
hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása
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1. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1.) A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül

egyrészt

Pályázó szervezet: Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség

Székhely: 1096 Budapest, Haller utca 19-21 

Aláírásra jogosult képviselője:  Koczor Tamás lelkész és Koren Miklós gyülekezeti 

felügyelő

továbbiakban: Egyház

másrészt

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat

Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Bácskai János polgármester

továbbiakban: Önkormányzat

2.)  Jelen  együttműködési  megállapodás  aláírásával  az  1.)  pontban  meghatározott 

szerződő  felek  megállapodást  kötnek  abból  a  célból,  hogy  a  Ferencvárosi 

Evangélikus Egyházközség által a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.5.1.B-

11/1 számú „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című 

pályázati  felhívására  benyújtandó  pályázat  támogatása  esetén  a  projekt  céljainak 

megfelelően együttműködnek.

3.) Az együttműködés a projekt céljainak és programjainak megvalósítására irányul, 

melyek a következők:

- családi életre nevelést segítő programok,

- tanácsadás a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben,

- a gyermekgondozásból munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők számára 

szervezett tanácsadó szolgálat.

4.)  Önkormányzatot  az  együttműködési  megállapodásból  kifolyólag  semmilyen 

fizetési kötelezettség nem terheli sem a Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség, sem 

pedig harmadik személy irányában.
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5.)  Önkormányzat  az  együttműködés  keretein  belül  vállalja,  hogy  az 

intézményhálózata  útján  az  azokban  dolgozó  szakemberek  segítségével  a  lehető 

legszélesebb  körben ismertté  teszi  a  szervezendő programokat,  és  szolgáltatásokat, 

valamint lehetőségei függvényében azokhoz szakmai segítséget nyújt.

6.) Jelen Megállapodás hatálya:

Jelen  megállapodás  a  Pályázat  alapján  kötendő  szerződés  aláírásának  napján  lép 

hatályba, és a pályázat öt éves fenntartási időszakának végéig hatályos.

Együttműködő  felek  a  Megállapodást  átolvasták,  és  közös  értelmezés  után,  mint 

akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Budapest, 2012. január 

Egyház képviselői:

..............................................

Koczor Tamás lelkész

Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség

...............................................

Koren Miklós

gyülekezeti felügyelő

Kötelezettségvállalást  Önkormányzat 
részéről ellenjegyzem:

.....................................................
dr. Nagy Hajnalka 

jegyző

Önkormányzat

képviselője:

..............................................

Dr. Bácskai János

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat
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