
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
 

Iktató szám: 236/2022. 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2022. november 17-i rendes ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat alapítványok által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
    Hajdu Erika csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Lacza Annamária, Humánszolgáltatási Iroda 
   
Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 2022. november 16. 
  
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.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének 3202. számú költségvetési előirányzatán 

6.000.000,- Ft keretösszeget különített el „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával 

összefüggő feladatok” támogatására, valamint a 3145. számú költségvetési előirányzatán 

3.000.000,- Ft keretösszeget különített el „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő 

feladat támogatására. A pályázati kiírásokról az ESzSICB. 191/2022. (IX.7) sz. és az ESzSICB. 

192/2022. (IX.7) számú határozatai rendelkeztek 1.000.000,-, valamint 1.500.000,- Ft 

összegben. 

 

Az alábbi táblázat összegzi a Képviselő-testületet közvetlenül érintő pályázati keretösszegeket: 

 

 Pályázat típusa Keretösszeg 

1. 
Ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai 

akadálymentesítését támogató pályázat  
1.000.000,- Ft 

2. Iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása 1.500.000,- Ft 

 

A „közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítését támogató” pályázat benyújtási 

határideje 2022. október 14. 12.00. óra, az „Iskolai diák önkormányzati tevékenységeket 

támogató” pályázat benyújtási határideje 2022. szeptember 29. 12.00. óra volt. A részletes, 

eredeti pályázati dokumentumok munkaidőben a Humánszolgáltatási Irodán megtekinthetőek. 

A beérkezett pályázati anyagok javaslattevő bizottságok által történő elővéleményezése 2022. 

október 24. napján valósult meg. 

 

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, ezért a pályázati támogatásukra - és annak összegére vonatkozóan - a 

szakbizottság csak javaslattételi jogkörrel rendelkezik, az alapítványok tekintetében képviselő-

testületi döntés szükséges. Az alábbiakban kerülnek pályázatonként felsorolásra az alapítványi 

pályázók, valamint a szakbizottság által támogatásként javasolt összegek: 

 

I. 

Ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésének támogatása 

 

A Javaslattevő Bizottság elővéleményezését követően az Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottság véleményezi a kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban szereplő 

alapítvány pályázatát, amely kifizetése Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3202. 

számú költségvetési sora ezen célra biztosított 1.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére 

történik: 
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 Pályázó neve 2022. évi pályázati program 

2022. évi - 

javaslattevő bizottság 

által - javasolt 

pályázati támogatás 

1. Hendikep Alapítvány 

Tabletek vásárlása fogyatékos 

gyermekekkel való kommunikáció 

megkönnyítéséhez  
800.000,- Ft 

Összesen: 
800.000,- Ft 

 

 

II. 

Iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása 

 

A Javaslattevő Bizottság elővéleményezését követően az Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottság véleményezi a kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban szereplő 

alapítványok pályázatát, melyek kifizetése Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati 

rendelete 3145. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 1.500.000,- Ft-os 

keretösszegének terhére történik. 

 

 Pályázó neve 
2022. évi pályázati 

programja 

2022. évi - javaslattevő 

bizottság által - javasolt 

pályázati támogatás 

1. 

Alapítvány a Molnár 

Ferenc Általános 

Iskoláért 

 

alternatív étkezési szokások 

népszerűsítése- egészséges, 

mentes ételek készítése 

 

150 000 Ft 

 

2. 

Leövey 

Gimnáziumért 

Alapítvány 

 

Diák önkormányzatos és 

énekkaros bent alvás   

 

304 639 Ft 

 

3. 

Fáy András 

Szakközépiskoláért 

Alapítvány 

 

40 fő szociálisan rászoruló 

diák részére kirándulás 

szervezése  

 

250 000 Ft 

 

4. 
Hendikep Alapítvány 

 

Az Elevenpark játszóházba 

belépőjegyek vásárlása 

 

100 000 Ft 

 

5. 
Kőrösi Csoma 

Sándor Alapítvány 

 

Kültéri közösségi fesztivál 

 
201 680 Ft 

 

6. 
Vidámság Háza 

Alapítvány 

 

Gyermekprogramok 

támogatása 

 

420 000 Ft 

 

Összesen: 1.426.319,- Ft 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével 

hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2022. november 3. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k.

 alpolgármester 
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I. 

Határozati javaslat 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a Ferencvárosi közintézmények fizikai és nem 

fizikai akadálymentesítésének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 

alapítvány 2022. évi pályázati támogatásáról, amely kifizetése az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3202. számú költségvetési 

sora ezen célra biztosított 1.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik:  

 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati program 
2022. évi pályázati 

támogatás 

1. Hendikep Alapítvány 

Tabletek vásárlása fogyatékos 

gyermekekkel való kommunikáció 

megkönnyítésére  
 

Összesen:  

 

Határidő: 2022. november 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai 

akadálymentesítésének támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítvány 

képviselőjével kötendő megállapodás aláírásáról. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

II. 

Határozati javaslat 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt az Iskolai diák önkormányzati tevékenységek 

támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2022. évi 

pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 

3145. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 1.500.000,- Ft-os keretösszegének 

terhére történik. 

 

 Pályázó neve 
2022. évi pályázati 

programja 

2022. évi pályázati 

támogatás 

1. 

Alapítvány a Molnár 

Ferenc Általános 

Iskoláért 

 

alternatív étkezési szokások 

népszerűsítése- egészséges, 

mentes ételek készítése 

 

 

2. 

Leövey 

Gimnáziumért 

Alapítvány 

 

DÖK-ös  és énekkaros bent 

alvás   

 
 

3. 

Fáy András 

Szakközépiskoláért 

Alapítvány 

 

40 fő szociálisan rászoruló 

diák részére kirándulás 

szervezése  
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4. 
Hendikep Alapítvány 

 

Az Elevenpark játszóházba 

belépőjegyek vásárlása 

 
 

5. 
Kőrösi Csoma 

Sándor Alapítvány 

 

Kültéri közösségi fesztivál 

 
 

6. 
Vidámság Háza 

Alapítvány 

 

Gyermekprogramok 

támogatása 

 
 

Összesen:  

 

Határidő: 2022. november 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a polgármestert, hogy gondoskodjon az Iskolai diák önkormányzati tevékenységek 

támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő 

megállapodások aláírásáról. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


