
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

   
Iktató szám: Sz-148/2022. 

 

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

2022. május 11-i rendes ülésére 
 
Tárgy:   Pályázat módosítására vonatkozó kérelmek 
 

Előterjesztő:   Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:   Hajdu Erika - Humánszolgáltatási Iroda 
     
Előzetesen tárgyalja: - 

 
  

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra 
 
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.  
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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

által kiírt pályázatok kapcsán több szerződő fél kereste fel az Önkormányzatot a pályázatuk 

módosításával kapcsolatos kérelem okán: 

 

I. 

Hajdú Fanny egyéni vállalkozó 

 

Hajdú Fanny egyéni vállalkozó az ESzSICB. 107/2021. (XI.10.) számú határozata alapján 

300.000,- Ft pályázati támogatásban részesült „Konnektor a ferencvárosi gyerekekért” című 

pályázati program megvalósítási költségeinek támogatására 2021. november 18. - 2022. 

március 31. közötti időszakban. A támogatási összeg átadására vonatkozó támogatási szerződés 

2021. december 9. napján megkötésre került. 

 

Hajdú Fanny egyéni vállalkozó 2022. február 28-án kelt kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz, melyben előadja, hogy a pályázati programját a 2021. november 18.- 2022. 

március 31. közötti időszakban nem tudja teljes mértékben végrehajtani a koronavírus okozta 

járványügyi helyzet miatt. Hajdú Fanny egyéni vállalkozó a pályázati program 

megvalósításának időtartama, 2021-2022. tanév végéig, azaz 2022. június 15-ig szóló 

módosításához kéri a Bizottság jóváhagyását. 

 

II. 

Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. 

 

A Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. az ESzSICB. 24/2021. (VII.22.) számú határozata alapján 

278.000,- Ft pályázati támogatásban részesült „videós otoszkóp és csecsemő hosszmérő 

beszerzésének támogatása, a 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben „dr. 

Sztranyák Anikó Tamara házi gyermekorvos részére” című pályázati program megvalósítási 

költségeinek támogatására 2021. augusztus 01. - 2021. december 31. között. A támogatási 

összeg átadására vonatkozó támogatási szerződés 2021. szeptember 9. napján megkötésre 

került. 

 

dr. Külkey Orsolya, a Ferencvárosi Gyermekorvosi Kft. képviselője és dr. Sztranyák Anikó 

Tamara, 2022. március 4-én kelt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben előadják, 

hogy a pályázati programjában megjelölt eszközbeszerzés  megvalósításra került, viszont csak 

2022. február 23-ig tudta végrehajtani, a koronavírus okozta járványhelyzet következtében 

megnövekedett orvosi feladatainak ellátása miatt. A támogatási összeg felhasználására 

vonatkozóan a szakmai és pénzügyi beszámolóját benyújtották. A 278.000 Ft támogatási 

összeget rendeltetésszerűen, a támogatás céljának megfelelően használták fel.  
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III. 

Szőke István Labdarúgó Egyesület 

 

A Szőke István Labdarúgó Egyesület az ESzSICB. 22/2021. (VII.22.) számú határozata alapján 

525.000,- Ft pályázati támogatásban részesült „Sporttal a szabadidő hasznos eltöltéséért” című 

pályázati program megvalósítási költségeinek támogatására 2021. augusztus 01.-2022. 

március 31. között. A támogatási összeg átadására vonatkozó támogatási szerződés 2021. 

szeptember 15. napján megkötésre került. 

 

Tar József, a Szőke István Labdarúgó Egyesület elnöke, 2022. április 1-én kelt  kérelemmel 

fordult az Önkormányzathoz, melyben előadja, hogy a pályázati programot betegség miatt nem 

tudták megvalósítani 2022. március 26-án. A pályázati program megvalósítási  időtartamának 

2022. április 30-ig szóló módosításához kéri a Bizottság jóváhagyását.  

 

IV. 

Ferencvárosi Epres Óvoda 

 

A Ferencvárosi Epres Óvoda az ESzSICB. 82/2021. (X.13.) számú határozata alapján összesen 

90.600,- Ft pályázati támogatásban részesült (50.000,-Ft a „Mikulás kupa”,  40.600,-Ft a 

„sporteszköz beszerzés” költségeinek támogatására) 2021. október 01.- 2022. május 31. 

közötti időszakban. A támogatási összeg átadására vonatkozó támogatási szerződés 2021. 

november 3. napján megkötésre került. 

 

Pausch Anikó, a Ferencvárosi Epres Óvoda vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, 

melyben előadja, hogy a „Mikulás kupa” programot a 2021. decemberi járványügyi helyzet 

miatt nem tudták megvalósítani. Kérelmezi, hogy a „Mikulás kupa” helyett „Tavaszi kupa” 

programot valósíthasson meg, az eredetileg e célra jóváhagyott 50.000,- Ft támogatási 

összegből. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy pályázati programok módosításának 

költségvetési kihatása nincs. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fenti kérelmek kapcsán hozza meg döntését! 

 

Budapest, 2022. május 5. 

 

 Döme Zsuzsanna  

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

Melléklet: 

- 1. sz. melléklet - Hajdú Fanny egyéni vállalkozó kérelme 

- 2. sz. melléklet - Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. kérelme 

- 3. sz. melléklet - Szőke István Labdarúgó Egyesület kérelme 

- 4. sz. melléklet - Ferencvárosi Epres Óvoda kérelme 
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Határozati javaslatok 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a 2021. évi 

fejlesztő programok támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Hajdú 

Fanny egyéni vállalkozóval kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási 

határidő 2022. június 30. napjára, az elszámolási határidő 2022. július 31. 

napjára történő módosításához. 

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hozzájárul a 2021. évi 

egészségügyi alapellátási pályázat pályázati felhíváson nyertes Ferencvárosi 

Gyermekorvos Kft-vel kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási 

határidő 2022. február 28. napjára, az elszámolási határidő 2022. március 31. 

napjára történő módosításához. 

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hozzájárul a 2021. évi 

hátrányos helyzetű csoportok szabadidős tevékenységének támogatására 

meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Szőke István Labdarúgó Egyesülettel 

kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. április 30. 

napjára, az elszámolási határidő 2022. május 31. napjára történő módosításához. 

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hozzájárul a Ferencvárosi 

Epres Óvodával kötött támogatási szerződésben megjelölt „Mikulás Kupa” 

támogatási cél „Tavaszi kupa” célra történő módosításához. 

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága felkéri a Polgármestert az 1-4. pontban 

rögzítettek szerint a támogatási szerződések módosítására. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


