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     Iktató szám: 146/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. június 22- i ülésére 

 

 
Tárgy:   Ukrajnából érkező gyermekek táboroztatása 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna, alpolgármester  
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 
2022. június 21. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné 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 az orosz-ukrán háború által okozott 

válság kapcsán - lehetőségeihez mérten - segítséget nyújtson a háború okozta szenvedések enyhítéséhez. 

 

Mint Önök előtt is ismert, korábban sikeres adománygyűjtést sikerült lebonyolítanunk, sikerült ukrán 

kosárlabdázó fiatalok részére sport-tábort szervezni a fővárosban, az adománygyűjtést Ferencváros 

Önkormányzata újra indította és a nyári időszakban szeretnénk táboroztatni ukrán gyermekeket, 

sportolókat a balatonlellei táborunkban. Az adománygyűjtést a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága ismét elkezdte, a nyári táborok szervezése szintén megkezdődött az alábbiak 

szerint: 

 

I. 

 

Az orosz-ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság az IB 18/2022. 

(VI.7.) az alábbi határozatot hozta: 

„Határozat 
Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság felkéri a 
szakirodákat, hogy gondoskodjanak együttműködve a július 22-29. között a Beregszász testvérvárosból 
érkező 100 fő Balatonlellén történő táboroztatásáról, az utazás megszervezéséről, ami a határról ide, és 
a határra visszaszállításról szól, adott esetben a megfelelő méretű busszal vagy buszokkal, valamint az 
irodák együttműködve, akár az adományszámlán összegyűlt pénzből is biztosítsák az érkezők szállását, 
étkezését, és programjait, és az összes felmerülő költséget.     
                                     (2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 fő bizottsági tag vett részt)” 
 

II. 

 

Polgármester Asszony az ukrán nagykövetség részére felajánlotta 2022. július 22-29. között a 

balatonlellei táborozás lehetőségét 60 fő részére, melyet az Ukrán nagykövetség köszönettel vett és élni 

kíván a lehetőséggel. 

 

Így a balatonlellei tábor közel 100%-os kihasználtsággal, 160 fővel tud üzemelni és tud örömet szerezni 

a háború által súlyosan érintett ukrán helyi közösségekből származó gyermekek részére.  

 

A 2022. július 22-29. között megrendezésre kerülő sport és kulturális táborban 160 fő részére változatos 

programokat kínálunk. (A teljesség igénye nélkül: kalandpark, bobozás, fagyizás, logikai és ügyességi 

játékok, csokoládégyár látogatás, stb…) 

 

III. 

 

A Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a 

korábban sikeresen megvalósított edzőtábort ukrán kosárlabdázó gyermekek részére nyáron ismét 

megrendezhessék Balatonlellén. A sporttábor 2022. augusztus 15-22. között kerülne megrendezésre. 

 

A fent bemutatott táborok megszervezésével kapcsolatos költségek (tervezetten) az alábbiak szerint 

alakulnak: 

 



Tábort 

igénybevevők 

Táborozók 

létszáma 

Gyermekek 

létszáma 

Kísérők 

létszáma 

Étkezés és 

mosatás 

költsége 

Utazás tervezett költsége 

(Beregsurány-

Balatonlelle; Balatonlelle-

Beregsurány) 

Programok 

tervezett 

költsége 

Beregszász 

testvérvárosából 

érkező táborozók 

100 fő 85 fő 15 fő 3.048.700,- Ft 

4.140.200,- Ft 3.306.000,- Ft 

Ukrán 

nagykövetség által 

delegált táborozók 

60 fő 56 fő 4 fő 1.829.220,- Ft 

Ukrán 

kosárlabdázók 

táborozása 

30 fő 27 fő 3 fő 914.610,- Ft 
vállalják az utazás 

költségeit 

vállalják a 

programok 

költségeit 

Összesen 190 fő 168 fő 22 fő 5.792.530,- Ft 4.140.200,- Ft 3.306.000,- Ft 

 

Javaslom, hogy a fenti táblázatban megjelölt táborokat önként vállalt feladatként biztosítsuk az 

Ukrajnából érkezők részére (190 fő), Ferencváros Önkormányzata vállalja át az étkezés és a mosatás 

költségeit, továbbá a Beregszászról érkező és az ukrán nagykövetség által delegáltak esetében a 

programok költségeit is azzal, hogy a szállás díját Ferencváros Önkormányzata mindhárom tábor 

esetében elengedi. 

 

A költségek fedezete az alábbiak szerint alakul: 

 

2022. július 22-29.  

 

Beregszász testvérvárosából érkezők esetében az étkezés és mosatás költségére a fedezetet a 3423. 

számú költségvetési sor és a „Segítsünk Ukrajnának” elnevezésű alszámla nyújt fedezetet. 

 

A „Segítsünk Ukrajnának” alszámla jelenlegi egyenlege 2.023.000,- Ft, melyből a Ferencvárosi 

Humanitárius Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló 5/2022. (IV.13.) önkormányzati rendelet 4.§ 

b) pontja értelmében természetbeni támogatásként az étkezés költségeire felhasználható, így javaslom, 

hogy 68 fő étkezésének költségét (68 X 29.337,- Ft) összesen 1.994.916,- Ft-ot erről az alszámláról 

egyenlítsünk ki. 

 

A fennmaradó 32 fő étkezési és mosatási költségeit valamint a 68 fő mosatási költségét a 3142. számú 

költségvetési sor terhére biztosítjuk: 32 fő X 29.337,- Ft (étkezés költsége) összesen 938.784,- Ft és a 

mosatás költsége 100 fő X 1.150,- Ft (mosatás) 115.000,- Ft mindösszesen 1.053.784,- Ft. 

 

Az ukrán nagykövetség által delegált táborozók esetében az étkezés és mosatás költségére a 3974. 

számú költségvetési sor nyújt fedezetet 60 fő x 30.487,- Ft (étkezés+mosatás) összesen 1.829.220,- Ft 

összegben. 

 

A 160 fő részére szervezett programokra 3.306.000,- Ft összegben szintén a 3974. számú 

költségvetési sor nyújt fedezetet. 

 

Az utazás költségeire (Beregsurány-Balatonlelle és Balatonlelle-Beregsurány) előzetesen egy 

árajánlatot kaptunk 4.140.200,- Ft összegben. Erre a költségtételre a 3423. számú költségvetési sor nyújt 

fedezetet.  

 

2022. augusztus 15-22. 

 

Az ukrán kosárlabdázók nyári sporttáborára a szükséges fedezetet a 3974. számú költségvetési sor 

biztosítja 914.610,- Ft összegben (30 x 30.487,- Ft).  
 

Az Ukrajnából érkezők táboroztatásával kapcsolatos önként vállalt feladatok költsége 2022. 

évben előreláthatólag mindösszesen 13.238.730,- forint. 

 



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

elfogadására. 

 

 

Budapest, 2022. június 21. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

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

hogy 

 

1.) az előterjesztésben bemutatott Ukrajnából érkezők nyári táboroztatásával összefüggő 

feladatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2022. évben 

önként vállalt feladatként biztosítja. 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. július 22-29. között a Beregszász 

testvérvárosból érkező 100 fő és az Ukrán nagykövetség által delegált 60 fő 

Balatonlellén történő táboroztatása kapcsán a szállás, étkezés, mosatás, utazás és 

programok költségeinek biztosításáról és megszervezéséről. 

 

3.) a……/2022. sz. előterjesztésben részletezett táboroztatások költségeit a 3142. sz. 

„Humánszolgáltatási feladatok” elnevezésű, a 3423. sz. „Testvérvárosi kapcsolatok” 

elnevezésű, valamint a 3974. sz. „Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása” 

elnevezésű költségvetési sor terhére az előterjesztésben leírt összeg, vagyis 13.238.730,- 

Ft erejéig biztosítja.   

4.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. augusztus 15-22. között 

megrendezésre kerülő Ukrán kosárlabdázók Balatonlellén történő táboroztatása kapcsán 

a szállás, étkezés és mosatás költségeinek biztosításáról. 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


