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      Iktató szám: Sz-177/2021. 
 
 

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

2021. december 8-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület kérelme 

támogatási szerződésének módosítására  
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    dr. Kelemen Miklós Sándor - Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Molárovits-Gyöngyösi Tímea 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! 

 

Kulcsár Andrea Katalin, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (továbbiakban: 

Egyesület) elnöke kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatához (továbbiakban: Önkormányzat.). 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ESZSICB. 89/2020. (VII.29.) 

számú határozata alapján az Egyesületet 250.000,- Ft pályázati támogatásban részesítette. Az 

Egyesület elnöke 2020. december 17. napján támogatási szerződést kötött az alábbi célok 

megvalósítására: „Szakmai képzés Ferencvárosban tevékenykedő, segítő munkát végző 

szakemberek az erőszaknak kitett nők és gyermekek támogatására, megerősítésére”.  

 

A támogatás eredeti felhasználásának ideje 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. napja 

közötti időszak volt. Az Egyesület 2020. november 09. napján kérelmet nyújtott be a 

támogatási szerződésben meghatározott határnapok módosítására 2020. szeptember 1. és 

2021. április 30. napja közötti időszak vonatkozásában a kialakult SARS-CoV-2 koronavírus 

okozta veszélyhelyzet okán. A 28/2021. (I.26.) számú önkormányzati határozat 4. pontja 

alapján 2021. március 17. napján a támogatási szerződés közös megegyezéssel módosításra 

került a felhasználási és elszámolási időszak vonatkozásában, mely szerint a támogatási 

szerződés felhasználási időszaka 2020. szeptember 1. és 2021. április 30. napjára, az 

elszámolás 2021. május 31. napjára módosult. 

 

Az Egyesület elnöke kérelmében előadja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus okozta 

veszélyhelyzet miatt a tervezett szakmai képzést a támogatási szerződés meghosszabbított 

felhasználási ideje alatt nem tudta megvalósítani, a továbbképzésre 2021. november hónapban 

került sor. 

 

Az Egyesület elnöke kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy járuljon hozzá a támogatási szerződés 

felhasználási idejének módosításához, mely a pályázat szakmai tartalmát, továbbá 

költségvonzatát nem érinti. 

 

Tekintettel a támogatási szerződésben vállalt program fentiek szerinti teljesítésére, valamint a 

teljesítéseket követő elszámolásokra vonatkozó gyakorlatra, közös egyeztetést követően az 

Egyesület egyetértett a Humánszolgáltatási Iroda azon javaslatával, hogy - a mellékelt 

kérelemtől eltérő módon - a támogatási összeg felhasználásának időszaka 2021. november 30. 

napjára, míg az elszámolásra vonatkozó határnap 2021. december 31. napjára módosuljon. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Budapest, 2021. december 2. Döme Zsuzsanna 

 alpolgármester 

 

Melléklet: Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület elnökének kérelme  



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a 2020. évi civil szervezetek 

támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 

Egyesület pályázatában szereplő szakmai képzés céljából kötött támogatási szerződésben 

megjelölt felhasználási határidő 2021. november 30. napjára, az elszámolási határidő 2021. 

december 31. napjára történő módosításához és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

 

 

 

 


