
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

     Iktató szám: Sz-175/2021. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság  

2021. december 8-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat civil szervezetek pályázati beszámolóinak elfogadására 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Készítette:    dr. Kelemen Miklós Sándor, Humánszolgáltatási Iroda  
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Molárovits-Gyöngyösi Timea 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, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága 2020. évben az ESZSICB 

38/2020. (II.27.) számú határozat 5. pontjában civil szervezetek támogatására pályázatot írt 

ki Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) 

önkormányzati rendelet ezen célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére. A 

pályázatokról az ESZSICB. 89/2020. (VII.29.) számú határozatában döntött. 

 

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, amely rendelkezés alapján a támogatott alapítványok vonatkozásában 

képviselő-testületi döntés szükséges, ezért az alábbi támogatottak között alapítványok nem 

szerepelnek. A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzet okán a 279/2021. (V.3.), 

továbbá a 396/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozatokkal a támogatási szerződések 

felhasználási és elszámolási időtartamai hosszabbításra kerültek. 

 

A támogatások felhasználását alátámasztó elszámolások az alábbi pályázók vonatkozásában 

Hivatalunkhoz beérkeztek. A pályázati kiírás, valamint a támogatási szerződés alapján a 

beszámolók beérkezésüket követően szakmai és pénzügyi ellenőrzésre kerültek. 

 

Az alábbi táblázatokban szereplő támogatottak a támogatást a támogatott pályázati 

tartalomnak megfelelően használták fel és a pénzügyi elszámolások a szerződéseknek 

megfelelően megtörténtek.  

 

Civil szervezetek (2020.): 

 

Civil szervezetek 2020. évi pályázati program 

 

2020. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. 
Köztes Átmenetek Nonprofit 

Kft. 

„Köztes Átmenet – interaktív prevenció 

kiállítás a Ferencvárosban 
300.000,- Ft 

2. 

Vakok és Gyengénlátók 

Közép-Magyarországi 

Regionális Egyesület 

„Szabadidős és kulturális programok 

szervezése, fehér bot napi rendezvények 

állófogadással, havi klubnapok a kerületben 

élő látássérültek és hozzátartozók számára, 

érzékenyítő foglalkozások a kerületi 

200.000,- Ft 



iskolákban, óvodákban! 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatban foglaltakról.  

 

Budapest, 2021. november 30. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja az ESZSICB. 89/2020. (VII.29.) számú határozata 1. 

pontja alapján támogatásban részesített civil szervezetek beszámolóit. 

 

Civil szervezetek 

 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. 300.000,- Ft 

2. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesület  200.000,- Ft 

 

Határidő: 2021. december 8. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester  

 

2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a fenti pontban szereplő szervezeteket 

a beszámoló elfogadásáról. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


