
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
 

Iktató szám: 118/2021. 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2021. december 9-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása érdekében 

eszközbeszerzési pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására 
 
Előterjesztő:  Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Készítette:  Humánszolgáltatási Iroda 
   
Előzetesen tárgyalja:  - 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

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 Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

elfogadott, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati 

rendelet 3145. számú „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” költségvetési 

előirányzatán 3.000.000 Ft került jóváhagyásra, mely költségvetési előirányzat a 232/2021. 

(IV.16.) számú önkormányzati határozat 1. pontja alapján, mely módosításra került az 

ESZSICB. 62/2021. (IX.30.) sz. határozat 3. pontjával, az alábbiak szerint került felosztásra: 
 

 "3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű 

költségvetési előirányzat  

2021. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

VIII. Pályaválasztási Börze 500 000 

Kerületi ifjúsági irodák támogatása  700 000 

Ifjúsági foglalkozások: baba mama kézműves és angol óra 500 000 

Szociális érzékenyítő program 300 000 

Iskolai diák önkormányzati (DÖK) tevékenységek 

támogatására 
1 000 000 

Összesen: 3 000 000 

 

A fenti táblázatban szereplő „Iskolai diák önkormányzati (DÖK) tevékenységek támogatására” 

meghatározott 1.000.000 Ft felhasználása érdekében az alábbi határozat került meghozatalra: 

 

ESZSICB 110/2021. (XI.10.) sz. 

Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3145. számú során elkülönített keretösszeg terhére 1.000.000,- Ft, 

azaz egymillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján oszt szét iskolai diák önkormányzati 

tevékenységek támogatására, egyben jóváhagyja az Sz-124/2021. számú előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, valamint felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

Határidő: 2021. november 15. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ az iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatására című pályázat Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület általi 

- elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen 

véleményezi, majd döntésre előkészíti a Bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság 

tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  

2. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 

3. Hajdu Erika, a Humánszolgáltatási Iroda csoportvezetője 

4. Illyés Miklós (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő) 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

Határidő: 2021. december 15. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 



A fenti határozat alapján a pályázat 2021. november 11-én közzétételre került, mely beadási 

határidejéül 2021. november 29. került meghatározásra. Az elővéleményező bizottság javaslata 

alapján az érintett szakbizottság 2021. december 8. napján döntött a hatáskörébe tartozó 

pályázat vonatkozásában, de a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható 

hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és átadása, ezért a pályázati támogatásukra - 

és annak összegére vonatkozóan - a szakbizottság csak javaslattételi jogkörrel rendelkezik, 

alapítványok tekintetében képviselő-testületi döntés szükséges.  

 

A szakbizottság támogatásra javasolja Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

2021. évi iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatására kiírt pályázatra benyújtott, 

alábbi táblázatban felsorolt alapítványok pályázatát, melyek kifizetése Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3145. számú „Ifjúsági koncepció végrehajtásával 

összefüggő feladat” költségvetési sora ezen célra biztosított 1.000.000,- Ft-os keretösszegének 

terhére történik: 

 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 
2021. évi javasolt pályázati 

támogatás 

1. 
A Mi Patronánk 

Iskolai Alapítvány 
Gólyatábor, testvériskolai események 0 Ft 

2. 

Alapítvány a 

Molnár Ferenc 

Általános 

Iskoláért 

sporteszközök, szabadtéri játékok  100 000 Ft 

3. 
Bakáts Alapítvány projektor, projektor vászon, 

tripod,társasjátékcsomag, regénycsomag 220 000 Ft 

4. 
Kézműipari 

Művészeti Diák 

Alapítvány 

elektronikai, sport eszközök, könyvek, 

társasjátékok, programok 
100 000 Ft 

5. 
Kőrösi Csoma 

Sándor 

Alapítvány 

"Kőrösi 60 Közösségi Tér" 

sörpad,asztal,hangfal,kanapé,  

könyvesszekrény, 
200 000 Ft 

6. 

Leövey 

Gimnáziumért 

Alapítvány 

"LKG ÖKO Farsangi party" szelektív 

hulladékgyűjtő edények, 

babzsákfotel,hangszóró,társsjátékok,LED 

dekor izzók  

100 000 Ft 

7. 
Vidámság Háza 

Alapítvány 

tárgynyeremények, könyvtár fejlesztése, 

játékok, sporteszközök 150 000 Ft 

Összesen:   870 000 Ft 

A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány vonatkozásában tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy pályázatuk nem a pályázati kiírás szerinti célra irányult, ezért nem volt mód 

annak támogatására. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével 

hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2021. december 2. 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 



 

 

Határozati javaslat 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a 2021. évi iskolai diák önkormányzat 

tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 

2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III. 8.) 

önkormányzati rendelet 3145. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 1.000.000,- 

Ft-os keretösszege terhére történik. 

 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 
2021. évi pályázati 

támogatás 

1. 
A Mi Patronánk 

Iskolai Alapítvány 
Gólyatábor, testvériskolai események  

2. 

Alapítvány a 

Molnár Ferenc 

Általános 

Iskoláért 

sporteszközök, szabadtéri játékok  

3. 
Bakáts Alapítvány projektor, projektor vászon, 

tripod,társasjátékcsomag, regénycsomag  

4. 
Kézműipari 

Művészeti Diák 

Alapítvány 

elektronikai, sport eszközök, könyvek, 

társasjátékok, programok 
 

5. 
Kőrösi Csoma 

Sándor 

Alapítvány 

"Kőrösi 60 Közösségi Tér" 

sörpad,asztal,hangfal,kanapé,  

könyvesszekrény, 
 

6. 

Leövey 

Gimnáziumért 

Alapítvány 

"LKG ÖKO Farsangi party" szelektív 

hulladékgyűjtő edények, 

babzsákfotel,hangszóró,társsjátékok,LED 

dekor izzók  

 

7. 
Vidámság Háza 

Alapítvány 

tárgynyeremények, könyvtár fejlesztése, 

játékok, sporteszközök  

Összesen:  

 

 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a polgármestert, hogy gondoskodjon az iskolai diák önkormányzati tevékenységek 

támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő 

megállapodások aláírásáról. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


