
   
   

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

  

Iktató szám: Sz-34/2021 

ELŐTERJESZTÉS 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2021. július 28-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a kerületi tulajdonú és kezelésű óvodák, oktatási, szociális és 

kulturális intézmények felújítása tárgyú feladattal (Bp. IX. ker. 

Fehér holló u. 2-4. sz. alatti Gyermekek Átmeneti Otthona első 

udvarrész felújítás, rendezés, kocsi beálló kialakítás) kapcsolatos 

költségvetési keret felhasználására 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

Készítette: Városüzemeltetési Iroda, Szili Adrián irodavezető 

 

Előzetesen tárgyalja:   - 

 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
Dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna 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 Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 
 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kerületi tulajdonú és kezelésű óvodák, oktatási, 

szociális és kulturális intézmények felújítása tárgyú feladat Önkormányzatunk kötelezően ellátandó 

feladati közé tartozik.  

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügy Főosztálya által az önkormányzati 

fenntartásban működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ intézmény keretében működtetett Gyermekek Átmeneti 

Otthona (1097 Budapest Fehér Holló u. 2-4.) hatósági ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzés során 

az önkormányzatunk, mint fenntartó többek közt a Bp. IX. ker. Fehér holló u. 2-4. sz. alatti 

Gyermekek Átmeneti Otthona első udvarrészének felújítása, rendezés, kocsibeálló kialakításának 

elvégzésére hatósági felszólítást kapott (lásd melléklet).  

 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete a 

4265. számú költségvetési sor felhasználását a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottság döntéséhez köti. Ezen költségvetési soron belül terveznénk elkülöníteni bruttó 6 millió 

forint keretösszeget a kerületi tulajdonú és kezelésű Bp. IX. ker. Fehér holló u. 2-4. sz. alatti 

Gyermekek Átmeneti Otthona első udvarrész felújítás, rendezés, kocsibeálló kialakítás tárgyú 

feladatra. A költségvetési soron belül elkülönített keretösszeg felhasználása céljából beszerzési 

eljárás indítására lesz szükség. 

 

Budapest, 2021. július 26. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 Reiner Roland s.k.  

   alpolgármester 

 

 

 

Melléklet: Kormányhivatal BP/0502/00308-3/2021. sz. határozata 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a kerületi tulajdonú és kezelésű Bp. IX. ker. 

Fehér holló u. 2-4. sz. alatti Gyermekek Átmeneti Otthona első udvarrész felújítása, rendezés, 

kocsibeálló kialakítása tárgyú feladattal kapcsolatos költségvetési keret felhasználását a 4265. 

számú „Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása” elnevezésű költségvetési 

sor terhére bruttó 6.000.000,- Ft keretösszegig, valamint  felkéri a Polgármestert, hogy 

gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2021. augusztus 30.  


