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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 210/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. október 13.-i ülésére 

 
Tárgy:   „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme 
 

Előterjesztő:   Baranyi Krisztina, polgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Köznevelési és Intézményi Csoport 
Gajdos Adrienn, Köznevelési és Intézményi Csoport 

    

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 2022. október 12. 
 
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!  

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. év augusztus 30. napján a „FERKÓ” Kooperáció a 

Ferencvárosért Alapítvány (továbbiakban: „FERKÓ” Alapítvány) kuratóriumi elnöke dr. 

Szvatkó Anna támogatási kérelmet nyújtott be. 

 

A „FERKÓ” Alapítvány célja, hogy a Ferencvárosban élő gyermekek és fiatalok felnevelődését 

segítse, közösségeiket erősítse, családjaikat támogassa, a prevenciós és intervenciós célú 

pszichológiai és fejlesztő-pedagógiai módszerek révén.  Tevékenységük egyik legfőbb 

célcsoportjának a tanulási és beilleszkedési zavarokkal küzdő, neurotikus tüneteket mutató, 

többségében hátrányos szociális, kulturális hátterű gyermekeket és családjaikat tekintik.  

 

Kitűzött céljaikhoz vezető hatékony útnak bizonyult a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. 

Kerületi Tagintézményének (a továbbiakban: Tagintézmény) támogatása, akik ezt a kiemelt 

célcsoportot tudják megsegíteni fejlesztő, terápiás tevékenységük révén.  

 

A Tagintézmény szakemberei (logopédusok, gyógypedagógusok, pszichológusok) munkájukat 

az intézmény székhelyén működő ambulancián, és a kerület iskoláiban, óvodáiban, bölcsődéiben 

végzik.  

 

A fent felsorolt intézményekben fejlesztést végző gyógypedagógusok számára az alap 

eszközkészlet pótlására, bővítésére (figyelem- és képességfejlesztő játékok, kirakók, logikai 

játékok, mozgáseszközök, stb.) szükséges összeg szakemberenként 30.000.- Ft. A 11 

gyógypedagógus szakember számára mindösszesen 330.000.- Ft  

 

A logopédus szakemberek számára eszközkészletük pótlására, bővítésére (beszédfejlesztő-, 

szókincs fejlesztő játékok, szakkönyvek, stb.) szükséges összeg szakemberenként 30.000.- Ft. A 

11 logopédus szakember számára mindösszesen 330.000.- Ft  

 

A Tagintézmény székhelyén dolgozó pszichológus szakemberek eszközeik pótlásához, 

bővítéséhez (játékfigurák, szakkönyvek, kreatív eszközök, stb.) a szükséges összeg 280.000.- Ft.  

 

Továbbá az adminisztrációs munkafeltételek biztosításához két asztali számítógép belső merev 

lemezeit gyorsabb, modernebb változatra szeretnék lecserélni. Ennek költsége gépenként 

25.000.- Ft, összesen 50.000.- Ft.  

 

Összességében tehát a „FERKÓ” Alapítvány az alapvető eszközkészletek pótlására, bővítésére 

egyszeri 990.000.- Ft-os támogatást kér. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „FERKÓ” Alapítvány nem rendelkezik 

lejárt, el nem számolt Ferencváros Önkormányzata által megítélt támogatással. 

 

 

 



A támogatás kifizetése az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.22.) számú 

önkormányzati rendelet 3143. számú „Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 

feladatok” költségvetési sor terhére lehetséges. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 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 támogatás vonatkozásában képviselő-testületi döntés szükséges.  

 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntsön 

a kérelem támogatásáról. 

 

Budapest, 2022. szeptember 28. 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 
 

 

Melléklet: 

- „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány kérelme 

  



 

Határozati javaslat 

 

 

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

 

1.) az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil feladatok” 

költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a sor terhére 990.000,- Ft 

összegben támogatja a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítványt a ferencvárosi 

intézményekben ellátást nyújtó szakemberek (gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok) 

munkáját segítő eszközök, valamint az adminisztrációt elősegítő eszközök beszerzésére. 

 

Határidő: 2022. október 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás 

megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

  



  



  



  




