
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
 

     Iktató szám: 136/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 26.- i rendkívüli ülésére 

 

 
Tárgy:   Javaslat a 175/2022 (V. 12.) számú határozat módosítására a nyári 

táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként 
való biztosítása érdekében 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina, polgármester  
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság,  
2022. május 25. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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! 

 
Ferencváros Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti, hogy a ferencvárosi tanulók számára 

biztosított legyen a nyári szünidő hasznos és tartalmas eltöltése, így az előző évi gyakorlata 

szerint 175/2022 (V. 12.) számú határozatában döntött arról, hogy a Belső-Pesti Tankerületi 

Központ által fenntartott ferencvárosi iskolák nyári táboroztatásával összefüggő feladatait a 

2022. évben önként vállalt feladatként biztosítja. 

 

A 2022. május 12. napján tartott képviselő-testületi ülésen a napirend vitájában elhangzott, 

hogy módosító javaslatot teszek a fenti határozat kiegészítésére/módosítására, annak 

érdekében, hogy minél több gyermeknek legyen lehetősége balatoni táborozásra. 

 

Javaslom, hogy a táborozó gyermekek közül a tartós beteg, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, a nagycsaládos és a menekült gyermekek étkezési és mosatási 

költségeit részben/egészben vállalja át Ferencváros Önkormányzata az intézményi étkezésnél 

biztosított százalékos kedvezmény mértékével megegyezően. 

 

Mivel jelenleg nem tudjuk megbecsülni a résztvevő diákok pontos számát és kedvezményes 

státuszát ezért az alábbi táblázat minden iskola minden kedvezményes státuszú gyermekével 

számol, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ részére a szükséges fedezetet a 

tényleges igénybevételt követően biztosítja Önkormányzatunk. 

 

Rászoruló táborozó gyermekek támogatásának várható maximális költségei: 

 

Ezen túlmenően a 120/2022. számú előterjesztésben ismertetett étkeztetési ár az étkezés 

beszerzésének befejezésével a korábban becsült 3500 Ft/nap díj 4191 Ft/nap összegre 

emelkedett. 

 

Fentiekre tekintettel a 120/2022. számú előterjesztésben foglalt étkezési költségek 

biztosítására további 319.242 forint fedezet szükséges.  

 

Kedvezmény 

megnevezése 

Maximálisan 

várható 

létszám 

Kedvezmény 

összege 

fő/nap 

(étkezés) 

Étkezési 

kedvezmény 

összesen 

(7 nap) 

Kedvezmény 

összege/fő 

(mosatás) 

Mosatási 

kedvezmény 

összesen 

(turnus) 

Kedvezménye

k összeg 

összesen 

(7 nap) 

Tartós beteg 

50%-os kedvezmény 

biztosításával 

129 fő 2.096 1.892.688 575 74.175 1.966.863 

Nagycsaládos 

50%-os kedvezmény 

biztosításával 

375 fő 2.096 5.502.000 575 215.625 5.717.625 

RGYV + nevelésbe vett 

100%-os kedvezmény 

biztosításával 

162 fő 4.191 4.752.594 1.150 186.300 4.938.894 

menekült 

100%-os kedvezmény 

biztosításával 

16 fő 4.191 469.392 1.150 18.400 487.792 

Összesen  682 fő   12.616.674,- Ft    494.500,- Ft  13.111.174,- Ft 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2022. május 23. 

 

 

 Baranyi Krisztina h. 

 polgármester 

 Reiner Roland s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 175/2022 (V. 12.) számú határozat 2. pontját az alábbira módosítja: 

 

2.) a pedagógusok és táborvezetők személyi juttatásának pénzügyi fedezetét; a táborban 

részt vevő tartós beteg, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

nagycsaládos és menekült gyermekek, pedagógusok, valamint táborvezetők étkeztetési, 

utazási és a mosatási költségeit a 120/2022. sz. előterjesztésben foglaltak és a …/2022. sz. 

előterjesztésben foglaltak szerint biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a 

szükséges pénzügyi fedezet Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 2022. évi 

költségvetésébe történő beépítésről gondoskodjon. 

 

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


