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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági 
és Civil Bizottsága 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság 2020. július 29-én 

13.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem 
 
Jelen vannak:  Torzsa Sándor elnök, 

Jancsó Andrea, 
Takács Zoltán 
Zombory Miklós, 
Sajó Ákos, 
Deutsch László, 
Péter Lajos, (igazoltan távol) 
Vida Barbara, 
Kelemen László, 
Illyés Miklós, 
Haladi-Bús Balázs tagok. 
 

 
Hivatal részéről: 
Baranyi Krisztina polgármester, Döme Zsuzsanna alpolgármester, Reiner Roland alpolgármester, Baloghné dr. 
Nagy Edit címzetes főjegyező, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Janitz 
Gergő irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Hajdú Erika referens, Halmai 
András irodavezető-helyettes, dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Bodrogai Tibor a Jogi és Pályázati 
Iroda munkatársai, dr. Kelemen Miklós a Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, 
Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Vibling Géza - FESZGYI igazgatóhelyettese, Dr. Mechler András - a FESZ Kft. igazgató-
helyettese, Takács Máriusz képviselő, Intzoglu István. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 fővel 
határozatképes, a bizottsági ülést 13.00 órakor megnyitom. A 9., 10., 11., és 12. napirendi pontokat zártan 
tárgyalja a Bizottság. Javaslom, hogy a FESZ igazgatói pályázatot, ami a 125/2020. sz. - „Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó 
pályázatok elbírálása” című előterjesztés, első napirendi pontként tárgyaljuk., tehát hallgassuk meg először az 
igazgató jelölteket, onnantól kezdve változatlan a napirend.  
 
 
ESZSICB 77/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 125/2020. sz. - „Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó 
pályázatok elbírálása” című előterjesztést 1. napirendi pontként, valamint a 10.-12. sz. napirendi pontokat zárt 
ülésen tárgyalja. 
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 
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         (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 78/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására 
vonatkozó pályázatok elbírálása 

125/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete 
(egyfordulóban) 

123/2020. sz., 123/2/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására 
(egyfordulóban) 

130/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

4./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése 
118/2020. és 118/2/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő 

 
5./  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban) 

119/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

6./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott 
pályázatok elbírálására (alapítványok) 

121/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

7./ Javaslat a 2020. évi „FESZ műszer beszerzés” 3944. előirányzat felhasználására 
Sz-158/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina 

 
8./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására  

Sz-157/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna 

 
9./ Javaslat a 2020. évi pályázatok elbírálására 

Sz-167/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
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10./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-
Program) történő, 2. szintű elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

Sz-155/2020. sz. előterjesztés ( 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester 

 
11./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-
Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése 

Sz-156/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester 

 
12./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek 

Sz-159/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina 

 
          8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Zárt ülést és 5 perc szünetet rendelek el. 
 
Az 1. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és az ESZSICB 79/2020. (VII.29.) sz. határozat a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
 

S Z Ü N E T 
 
Deutsch László, a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  

 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete 
(egyfordulóban) 

123/2020. sz., 123/2/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Torzsa Sándor: Elmondom a költségvetéssel kapcsolatosan, hogy az a módosítás, ami most van benne, az én 
értelmezésem szerint egy technikai jellegű módosítás. Nagyon nagy örömmel fogadjuk azt, hogy a 
társasházaknak a pályázatába visszakerül a 120 millió forintos összeg. A pandémiás helyzetben egyetértés volt 
az Önkormányzatban jelen lévő frakciók között, hogy amennyiben a pandémiás védekezésre van szükség, a 
társasházi pályázatokból kerüljön kijelölésre az elvonás. Ekkor a 240 millió forint átkerült a céltartalékba, illetve a 
pandémiás védekezésbe. Jó hír, hogy azért nem fogyott el az összes pénz, és még valamennyi pénzt idén az 
Önkormányzat a társasházak felújítására tud költeni.  
 
Baranyi Krisztina: Nagyon röviden szeretnék előterjesztői kiegészítést tenni. Megpróbálunk felkészülni az őszi 
ülésszakra, amikor nagyon rövid, 3 perces hozzászólások lesznek majd bevezetve. Tehát a költségvetés 
módosítást két kiegészítéssel terjeszteném elő. Ezzel a két kiegészítéssel kérném majd, hogy szavazzanak. Az 
egyik a sport sorra visszakerül a pandémiás helyzet miatt tartalékba helyezett összegből 27 millió forint. Ebből 22 
millió annak a jégpályának a működtetése, üzemeltetése, amit 2020 decemberében a Nehru parton fog a kerület 
felállítani, és az ünnepi, adventi időszak alatt üzemeltetni. Készítettünk egy látványtervet a jégpályáról, amit most 
körbeadok. Szeretném, ha megnéznék a képviselők. Azért kértem ezt a mostani költségvetés módosításba, mert 
közbeszerzési eljárást kell kiírni, és hogy minden rendben menjen, illetve a Fővárosnál a közterületfoglalási 
engedélyeket el kell kezdeni intézni, mert egy kicsit nehézkesen folynak most ott az adminisztratív ügyek. Tehát, 
hogy minden rendben menjen, ezért most kell a költségvetésbe visszatennünk ennek a költségét. A másik 
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módosítás pedig a MÁV Aszódi lakótelepen történő csatornahálózat tervezés költsége, ami eredetileg 10 millió 
forint volt, arról a sorra is át lett mozgatva a pandémia miatt, ott most 8 és fél millió forint maradt, és kiegészítjük 
másfél millió forinttal az eredeti 10 millió forintos összegre. Tehát az is elkezdődhet. Ez a két kiegészítésem lenne 
még, kérem, hogy ennek figyelembevételével szavazzanak. 
 
Illyés Miklós: Tényleg itt a költségvetés módosításánál egy technikai jellegű módosításról van szó, de az nem 
mindegy, hogy mihez viszonyítunk, mert közben történt egy zárszámadás. Az a baj, hogy az nem megnyitható, a 
20/2020-as előterjesztés, amiben tényleg jelentős módosítások vannak. Benne van az előző évi maradvány 
felhasználása, tehát itt nagyon jelentős átcsoportosítások, esetenként 100 millió forintos átcsoportosítások 
vannak, amiről nem tudunk, illetve most látjuk, hogy ahhoz viszonyítva most 15 millió forinttal kevesebb vagy több 
van. Jó lenne, ha ez hozzáférhető lenne. Esetleg még propagálni is lehetne, mert van benne egy-két nagyon jó 
dolog. Tehát, ha tényleg a bizottsági szempontokat nézem csak, pl. Roma Koncepció a 3202 költségvetési soron 
10 millió forintról 15,6 millió forintra nőtt. Tehát jó dolgok vannak benne, amikről nem tudunk, mert az utolsó 
módosítás hivatalosan a Képviselő-testület előtt februárban volt, csak Polgármester Asszony ezt saját 
hatáskörével élve, a zárszámadást megcsinálta azt hiszem június 20-án. A 20/2020. sz. előterjesztést hiába 
kerestem bárhol, nem találom. Ez egy olyan alap, amit nagyon kellene tudnunk ahhoz, hogy ezt a bizonyos kis 
technikai módosítást tudjuk értelmezni. Nagyon helyesen Elnök Úr kiemelte, hogy a társasházi felújítás ennyi és 
ennyi lesz. Egy csomó jó dolog van, amiről nehezen tudunk, vagy nem mindenki tud. Remélem, hogy a 
Kormánypárti képviselők tudnak erről, tehát nem csak Polgármester Asszony fejében van meg. Nagyon fontos 
lenne, hogy ez megnyitható legyen, én hiába kerestem, hiába megyek rá, nem tudom megnyitni, és így elég 
nehezen tudom ezt a mostani technikai jellegű módosítást támogatni. 
 
Baranyi Krisztina: A veszélyhelyzet alatti összes határozatot közvetlenül is, e-mailben is megküldtük a 
képviselőknek, illetve a honlapon is elérhető. De ez már a második bizottsági ülés, hogy FIDESZ-es képviselőtárs 
tesz erre panaszt, közben kiderült, Gyurákovics képviselő asszony esetében például, hogy az ő postafiókja talán 
betelt, vagy nem nézte azt a címet, vagy nem tudom. Mi az előző bizottsági ülésen is arra jutottunk, hogy újra 
megküldjük e-mail címre is. De egyébként megnéztük, én az előző bizottsági ülésen megnéztem, a honlapon 
elérhető, most is fenn van. Ahogy elhangzott a 11 órás bizottsági ülésen, akkor újra minden képviselőnek 
kiküldjük a zárszámadást a megadott e-mail címekre.  
 
Romhányi Ildikó: Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a 20/2020-as költségvetés módosításba, ahová 
beemeltük a zárszámadásból a megfelelő előirányzatokat, nem 2020-ra további és plusz előirányzatok, hanem 
ezek mind kötelezettséggel terhelt maradványok, amelyekre már 2019. évben megköttettek a szerződések, 
megrendelések, csak 2020. évben fizetjük ki. Képviselő úr említette a 3202-es költségvetési sort, ami pont az a 
sor, ahol egyébként a 20/2020. határozatban a 2020-as előirányzatból 1 millió forintot le is vettünk. Az a része, 
amivel mégis emelkedett az összeg, már kötelezettséggel terhelt maradvány. Tehát nem szabad előirányzat, amit 
2020-ban fel tudunk használni. 
 
Torzsa Sándor: A demokraták frakcióvezetőjeként szeretném elmondani, hogy az Illyés Miklós által emlegetett 
zárszámadást mi láttuk, és megkaptuk az anyagot, ismerjük a számokat. Akkor is jeleztük a városvezetésnek, 
illetve Polgármester Asszonynak, hogy vannak olyan költségvetési sorok, amelyeknek a zárszámadás utáni 
alakulása számunkra nem kedvezően alakul. Egy picit úgy érezzük, hogy túlcsordulnak ezek a kiadások. 
Szeretném jelezni, hogy a demokraták frakciója 2021-ben egészen biztosan csak úgy fogja tudni támogatni a 
költségvetést, ha ezeken a költségvetési sorokon történik egyfajta racionalizálás. Ismételten szeretnénk felhívni a 
városvezetésnek a figyelmét arra, hogy évről-évre 1 milliárd forinttal nő a kerület működési költsége, tehát a bázis 
évhez képest folyamatosan 1 milliárd forinttal drágább az Önkormányzat működése. Ez a növekmény hosszú 
távon nem lesz fenntartható, muszáj elkezdeni egy racionalizálást a működési költségek tekintetében. Ezért a 
demokraták frakciója azt fogja javasolni, hogy még idén kezdődjön meg a 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos 
munka és legyen egy úgynevezett elő költségvetés, amelyben el tudjuk kezdeni bizonyos soroknak a 
racionalizálását, amely az eredményezi, hogy hosszú távon egy fenntartható költségvetése lesz a kerületnek. 
 
Baranyi Krisztina: El szeretném mondani Elnök Úrnak és a bizottságnak is, hogy azért elég jelentős 
racionalizálások történnek a kerület költségeinek tekintetében. Őrzés, bérek, megbízási szerződések, egy csomó 
olyan dologra költünk olyakor több 10 millió forinttal kevesebbet, sőt volt olyan, amire 100 millió forinttal 
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kevesebbet költöttünk ebben az évben, mint a korábbiakban, hogy ennek az évnek a végén, illetve a 
zárszámadáskor jól látható lesz. Szerintem nem fogunk összeveszni a növekvő működési költségeken. 
 
Zombory Miklós: Polgármester Asszonynak az előző hozzászólásához szeretnék egy kiegészítést tenni, ami 
főleg az informatikának szólna. A honlapon fent vannak a napirendek, a zárt ülések napirendjei is fent vannak, de 
nem lehet megnyitni. Lehetne őszre egy kis cipzárt beletenni, hogy a képviselő egy jelszóval meg tudná nyitni, és 
akkor meg lehetne oldani, hogy egy okos telefonon, egy tableten, egyéb eszközön is megnyitható legyen. 
Természetesen a laptopon és az otthoni asztali gépen is meg tudom nézni, de az egyéb kis kütyük a „FortiClient 
VPN” alkalmazást nem igazán ismerik. Ez csak egy jobbítási cél lenne. 
 
Baranyi Krisztina: Megfontolandónak, sőt szükségesnek tartom ezt a javaslatot, megnézzük, hogy ennek a 
fejlesztésnek mennyi a költsége. Szerintem ezt be fogjuk vezetni, köszönjük a javaslatot. 
 
Torzsa Sándor: További kiegészítés, kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk 123/2020. előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 80/2020. (VII.29.) sz. 
 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
123/2020. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést az elhangzott módosítással együtt. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 
 

 (6 igen, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások 
és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete 
megalkotására (egyfordulóban) 

130/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi ponthoz hozzászólás?  
 
Deutsch László: Tisztelettel kérem az előterjesztőt, hogy ezt az előterjesztést vonja vissza. 
 
Torzsa Sándor: Az előterjesztő arckifejezéséből azt láttam, hogy ezt az előterjesztését fenntartja. 
 
Illyés Miklós: Rövid a kérdésem, hiszen a kifüggesztett tervezethez képest 69 módosítást tartalmaz a 
rendelettervezet. Igazából azt nem látjuk, hogy mi az, ami be lett fogadva ezekből. Tehát van egy rendelet 
kiküldve és egy magyarázó szöveg a végén. Sok mindent értünk, sok mindent nem. Rengeteg módosítás volt a 
múltkori ülésen, nem tudom, hogy igazán ezek közül mi lett befogadva és mi nem. 
 
Torzsa Sándor: Szerintem az anyagot, ami az előző képviselő-testületi ülésen és bizottsági ülésen volt, nem 
kapta meg a Képviselő-testület a többségét. Most ez az anyag van itt előttünk, ha ehhez az anyaghoz kíván 
módosító indítvánnyal élni, akkor kérem, tegye meg. Ez a javaslat most perpillanat, amiről mi tudunk tárgyalni. Az 
a csomag, ami előttünk volt a múltkori képviselő-testületi ülésen az igazából a Ferencváros történetének egy 
szép, ám de elhanyagolható fejezete lesz majd. Kérem, szavazzunk a 130/2020. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Deutsch László a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 81/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

130/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete 

megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.” 

 (3 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség 
kijelölése 

118/2020. és 118/2/2020. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő 

 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel?  
 
Takács Máriusz: Arról van szó, hogy van egy szakképző intézmény, ami a Lenhossék utcai épület kisebbik 
felében működik már jó 15 éve. Le fog járni most az ottani bérleti szerződésük, és szeretnének továbbműködni. 
Ahhoz, hogy ki tudjuk neki írni pályázatra nem piaci alapon azt a helyiséget, amit ő bérel, ahhoz kellenek az 
alábbi módosítások. Egyrészt a lakásrendeletünkben, másrészt ki kell jelölnünk ezt az ingatlant oktatási célú 
hasznosításra. Annyit mondanék erről az intézményről, ez a Szent György Szakképző Intézmény, nem pontosan 
ez a neve, mert most éppen ilyen terminus technikus névváltozáson megy át többek között, éppen ezért kell neki 
most új működési engedélyt kérnie. Ebben az intézményben képzik az ország legjobb hang technikusait és 
hangmérnökeit. Nagyon értékes az a képzés, amit ők csinálnak. Ez ugyan egy céges képzés, tehát ezért fizetnek 
az ottani diákok, de egy olyan képzés a magyar képzési palettán, ami ha nem lenne, vagy nem nálunk lenne, 
komoly veszteség lenne Ferencvárosnak is és szerintem az egész magyar oktatási rendszernek is. Arra kérem a 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt az előterjesztést és ezeket a módosításokat.  
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 118/2020. és a 118/2/2020. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 82/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
118/2020., 118/2/2020. sz. – ” Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára 
szolgáló helyiség kijelölése” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

         (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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5./  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 
26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban) 

119/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Ez a szokásos, klasszikus történet. Emelkednek a térítési díjak és ezt vezetjük át a szociális 
rendeleten. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 119/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 83/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
119/2020. sz. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)„ című előterjesztést. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására 
benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok) 

121/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Az Alapítványokról el kell mondani, hogy az Mötv. úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület tud 
csak szerződést kötni Alapítványokkal támogatásokra. Ezért szükséges, hogy az Alapítványok esetében ez 
Képviselő-testület elé kerüljön. Itt látható az, hogy a különböző Alapítványoknak mennyi támogatást javasoltak a 
különböző elbíráló bizottságok. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 121/2020. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 84/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
121/2020. sz. „Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására 
benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(6 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat a 2020. évi „FESZ műszer beszerzés” 3944. előirányzat felhasználására 

Sz-158/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina 

 
Torzsa Sándor: A bizottsághoz rendelt költségvetési sorról van szó. Köszönjük az előkészítő anyagot. Látjuk 
ebből kifolyólag, hogy mire költünk, milyen eszközök, amelyek fejlesztésre kerülnek. Kérdés, észrevétel? Kérem, 
szavazzunk az Sz-158/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta 
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ESZSICB 85/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 
1. a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletében szereplő 3944. számú „FESZ 
műszer beszerzés” előirányzat terhére kerüljön támogatási szerződés megkötésre a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társasággal bruttó 20.000.000,- Ft 
összegben,  az alábbi orvosi eszközök és műszerek beszerzése érdekében: 

- műtéti eszköz ’shaver’ (egynapos sebészet)  1 db 
- csendes kabin (audiológia)    1 db 
- vizsgáló lámpa (fül-orr-gégészet)    1 db 
- NF sebészeti vágó készülék (gasztro-enterológia)  1 db 
- kriosebészeti készülék (proktológia)   1 db 
- H2 teszter (gasztro-enterológia)    1 db 

Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés előkészítésére és megkötésére. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

         (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására  

Sz-157/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna 

 
Torzsa Sándor: Itt láthatják a bizottsági tagok, hogy a tavalyi évi pályázati pénzekkel hogyan számoltak el az 
egyesületek, amelyek támogatást kaptak. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-157/2020. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 86/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:  
1. az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. számára nyújtott 4 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási 

összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
2. a Roma Kulturális és Sport IX. KHE. számára nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg 

felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
3. az FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Nonprofit Kft. számára nyújtott 5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási 

összeg felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
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4. az FTC Női Torna Kft. számára nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására 
vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
5. a Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület számára nyújtott 4,5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg 

felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
6. a Ferencvárosi Szabadidős SE számára nyújtott 2,5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg 

felhasználására vonatkozó, 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
 (9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Jancsó Andrea a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
 
9./ Javaslat a 2020. évi pályázatok elbírálására 

Sz-167/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Torzsa Sándor: Különböző szempontok alapján lehetett pályázni. Itt láthatják azt, hogy melyik egyesületnek 
mennyi pénzt javasolnánk. Szeretném elmondani, hogy sajnos sok olyan egyesület volt, akiket formai okok miatt 
el kellett utasítanunk, mert valamit nem megfelelően mellékeltek be. Arra törekedett az előkészítő bizottság, hogy 
mindegyik szervezet, aki pályázott hozzánk, kapjon valamiféle típusú támogatást. Nincs olyan szervezet, aki nem 
részült valamelyik támogatásból. Azt is figyelembe vettük a döntés előkészítésnél, hogy azok a szervezetek, akik 
tavalyi és az azt megelőző években pénzhez jutottak, most idén egy kicsit kevesebb forrást kapjanak, és más 
egyesületek előtt nyíljon meg a Bizottság. Itt én külön felhívnám a figyelmet arra, hogy a FIDESZ frakcióból 
érkező kérés alapján, amiből egyetértés született a Polgármester Asszonnyal is, a MÁV Vasutas Szakkör 
feltámasztására javaslatot teszünk, oly annyira, hogy le akarták húzni azt a 64,- forintot a végéről, amit én 
kifejezetten nem hagytam, hogy még azt is megkapják a bizottsági tagok. Igyekeztünk egy korrekt javaslatot 
tenni.  
 
Illyés Miklós: Észrevételem van csak, a civil egyesületeknél a korábbi évek gyakorlatától eltérően nagyon 
nehezményezem, hogy a Ludotéka Nagycsaládosok Országosok Egyesületének 100 ezer forintját, vagy a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 0,- forintját, lehet, hogy rossz pályázatot írtak nem tudom, mindenesetre a 
gyerekek a családok, elnézést, egy kicsit fontosabbak, mint a kutyák, macskák. Kutyatartók, macskatartók 300,- 
és 500 ezer forintot kapnak szemben a nagycsaládosok 100 ezer forintjával. Azt hiszem a korábbi években 
valahogy más szempontok is uralkodtak ebben a bizottságban. Ha van rá igény, akkor megfogalmaznék egy 
módosítást, ha befogadja a bizottság, hogy egy picit a NOÉ számára, ha lehet elvenni egy-két egyesülettől. 
Tudom, hogy ez nem nagyon szokás, de oda tudnék adni 300 ezer forintot a NOÉ-soknak. A korábbi években ők 
600 ezer forintot kaptak, és mindig értékes munkát végeztek. Nem tudom, hogy tehetek-e javaslatot. Mindig 
szomorú, hogy elvesz az ember valakitől, lehet, hogy már kimentek a hírek. A KÉK Pont Drogkonzultációs 
Központ és Drogambulanciától vennék el 100 ezer forintot a 850 ezer forintból, ami elég szép összeg. Tudom, 
hogy sokat kértek, 3 millió néhány forintot, és a Háttér Társaságból vennék el 100 ezer forintot, nekik így is 
maradna 400 ezer forint. Esetleg lenne 300 ezer a NOÉ-Ludotékának. Ez a javaslatom. 
 
Torzsa Sándor: Közben Alpolgármester Asszonnyal egyeztettünk. Nagyon nehéz volt az előkészítő bizottságnak 
meghoznia a döntést, hogy hova tegyük a pénzeket. A Háttér Társaságból történő 100 ezer forint elvételét nem 
tudjuk támogatni, viszont a KÉK Pont-os 100 ezer forintos csökkentést tudnánk támogatni. Akkor azt kapnánk 
meg a nagycsaládosok. Megkérdezem Alpolgármester Asszonyt, hogy a Budapesti Macskatartók Egyesülettől 
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elvesznek 100 ezer forintot? Akkor a civil szervezetek támogatásánál, a III. határozati javaslatnál az a módosító 
javaslat, hogy a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 50 ezer forinttal kevesebbet kap, a 
Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete 50 ezer forinttal kevesebbet kap, a Kék Pont Drogkonzultációs 
Központ és Drogambulancia 100 ezer forinttal kevesebbet kap, az így létrejövő 200 ezer forint a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete – Ludotéka Ferencvárosi Csoportjához kerül. Így összességében 300 ezer forintot kap. 
Kérem, szavazzunk csomagban az Sz-167/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatairól a módosítással együtt. 
 
Takács Zoltán és Deutsch László a bizottság tagjai kimentek az ülésteremből. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 87/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a szabadidősport 2020. évi pályázati támogatását, amelynek 
kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3415. 
számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 
 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 
2020. évi pályázati 

támogatás 

Ferencvárosi Természetbarát 
Egyesület 

 

FTE-Természet-es megújulás: Séták, túrák, 
táborok a ferencvárosiak egészségéért; 
klubdélutánok; túrák, séták; táborok; 
teljesítménytúrák; kapcsolatépítés; turista 
emlékek ápolása, környezeti nevelés; képzések 
 

950.000,- Ft 

Roma Kulturális és Sport IX. 
Közhasznú Egyesület 

 

Szabadidős sportrendezvények: Aput a 
kapuba; Családi sportnapok; Nyitott 
tornaterem; Sakk bajnokságok; Esztergomi 
nyári sporttábor; Mikulás Kupa 
 

100.000,- Ft 

 
Ferencvárosi Vasutas SK. 

 

Ifjúsági sportprogram az FSI-ben: Csocsó és 
asztalitenisz verseny; Sportnap; 
Sárkányhajózás és magaskötélpálya  
  

278.060,- Ft 

Ferencvárosi Kosárlabda 
Egyesület 

 

Cápatábor Kunszentmiklóson: Angol - Sport 
tábor 7-15 éves ferencvárosi gyerekeknek 
 

371.940,- Ft 

Szervátültetettek Országos 
Szabadidő Sport Turisztikai és 
Környezetvédelmi Egyesülete 

 

Szervátültetettek szabadidősport tábora az 
Őrségben 
 

400.000,- Ft 

FTC Icehockey Utánpótlás Kft. 
 

Gyerektornák az FTC Sátras Jégpályán 
 

400.000,- Ft 

Szőke István Labdarúgó 
Akadémia Egyesület 

 

Sporttal az előítéletekkel szemben: sporttábor, 
sportrendezvény 
 
 

0,- Ft 

Szőke István Alapítvány 
 

A lehetőségek sporttábora: sportrendezvény, 
edzések 
 
 

0,- Ft 

Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
ESZSICB 88/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. 

kerületi háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének 2020. évi pályázati támogatását, 
amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati 
rendelete 3301. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.300.000,- Ft-os keretösszegének terhére 
történik. 
 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 
2020. évi pályázati 

támogatás 

Ferenc D. Kft. gyorsító könyökdarab  300.000,- Ft 

A-Z Dental Kft. fényes gyorsító könyökdarab 200.000,- Ft 

Areola-Med Kft. 12 csatornás EKG kiegészítőkkel 400.000,- Ft 

dr. Kiss Pál Zsolt e.v. mennyezeti LED panel 250.000,- Ft 

Feriju Kft. boso ABIsystem 800.000,- Ft 

Medico Centrum Bt. INR mérő, CRP mérő, spirometer 650.000,- Ft 

Fog-Mű Bt. digitális panoráma rtg. 1.500.000,- Ft 

Dokt-Orál Bt. digitális panoráma rtg. 1.500.000,- Ft 

KIL Bt. ablak klíma, fogászati kézi műszerek 400.000,- Ft 

Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

   (6 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 89/2020. (VII.29.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatását, 

amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati 
rendelete 3922. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 7.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére 
történik. 

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 
2020. évi pályázati 

támogatás 

1 
Anyahajó Egyesület – 

Anyaközpont és családi kikötő 
a József Attila-lakótelepen 

"Szülőnek lenni a József Attila 
lakótelepen" - Programsorozat az 
Anyahajóban a felelős szülővé válásért 

400.000,- Ft 

2 AppArt Egyesület // MáSzínház 
Speciális önkéntes program a 
MáSzínházban 

300.000,- Ft 

3 
Budapesti Macskatartók 

Országos Egyesülete (BUME) 
Macska és állatbarátságok terjesztése a 
gyermekek, ifjak és időskorúak között 

250.000,- Ft 

4 
Fehér Gyűrű Közhasznú 

Egyesület 

A (családon belüli) bántalmazás 
megelőzése a kerületi szakemberek 
képzésén keresztül 

600.000,- Ft 

5 
Ferencvárosi Kutyatartók 

Érdekvédelmi Civil Szervezete 

Köztisztaság (ingyenes kutyapiszok 
gyűjtőzacskó osztás), közegészségügy 
(állatról emberre terjedő betegségek 
terjedésének megállítása), kutyatartók 
tájékoztatása a kulturált kutyatartás 
érdekében, rászoruló kutyatartók segítése 
a Ferencvárosban, Budapest IX. 
kerületében. 

450.000,- Ft 

6 Future Stars Fc Kft. A jövő csillagaiért 0,- Ft 

7 
HA5KHC Puskás Tivadar 

Rádióklub 
Puskás kupa rádióstájfutó verseny, és a 
fiatalok nyári rádióamatőr táboroztatása 

100.000,- Ft 

8 Háttér Társaság 
Nyitott ajtók: befogadó és szakszerű 
egészségügyi ellátás az LMBTQI emberek 
számára a Ferencvárosban 

500.000,- Ft 

9 

Innoratio Kutaműhely Közép-
Európai Gazdasági- és 

Társadalomfejlesztő 
Közhasznú Egyesület 

Szomszédok - helyi közösségek a 
középső-ferencvárosi rehabilitációs 
területen 

0,- Ft 

10 
Janet Goodall Intézet 

Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület 

Minden egyes apró cselekedet számít! 0,- Ft 

11 
Kék Pont Drogkonzultációs 
Központ és Drogambulancia 

Prevenciós foglalkozások Ferencvárosban 
- pedagógusok és diákok részére 

750.000,- Ft 
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12 
Köztes Átmenetek Nonprofit 

Kft. 
Köztes Átmenet - interaktív prevenciós 
kiállítás Ferencvárosban 

300.000,- Ft 

13 
Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület 
Az Ember annyi, amennyit másokért tesz 
(Szabó Magda) 

0,- Ft 

14 
Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége (POFOSZ) 

A POFOSZ IX. kerületi tagszervezetének, 
érdekvédelmének támogatása, 
megemlékezések, programok tartása 

100.000,- Ft 

15 
Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete – Ludotéka 
Ferencvárosi Csoport 

"A világ is több sokkal, ha… nagy 
hegyekre mászunk." (J.A.) 

300.000,- Ft 

16 
Nők a Nőkért Együtt az 
Erőszak Ellen Egyesület 

Szakmai képzés Ferencvárosban 
tevékenykedő, segítő munkát végző 
szakemberek az erőszaknak kitett nők és 
gyermekek támogatására, megerősítésére 

250.000,- Ft 

17 
Patent Patriarchátust 

Ellenőrzők Társasága Jogvédő 
Egyesület 

Szexuális felvilágosítás és erőszak-
prevenció Ferencvárosban 

200.000,- Ft 

18 
Roma Kulturális és Sport IX. 

KHE 
Civil szervezetek pályázata 0,- Ft 

19 
Technológiával az Egészségért 

Alapítvány 
Digitális Prevenció Plus 0,- Ft 

20 Win-Win Sportclub 
Gyerek kangoo a Dési Művelődési 
Házban 

0,- Ft 

21 
Vakok és Gyengénlátók Közép-

Magyarországi Regionális 
Egyesülete 

Szabadidős és kulturális programok 
szervezése, fehér bot napi rendezvények 
állófogadással, havi klubnapok a kerültben 
élő látássérültek és hozzátartozóik 
számára, érzékenyítő foglalkozások a 
kerületi iskolákban, óvodákban 

200.000,- Ft 

Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

(6 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 90/2020. (VII.29.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodai sport 2020. évi pályázati támogatását, amelynek 

kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 3414. 
számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.925.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Jobb együtt a világ: családi rendezvény 215.000,- Ft 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda ÖKO-sziget: kirándulás  230.000,- Ft 

Ferencvárosi Epres Óvoda Állatkerti kirándulás 100.000,- Ft 

Ferencvárosi Epres Óvoda Mikulás kupa: versenyjátékok 40.000,- Ft 

Ferencvárosi Méhecske Óvoda Családi sportnap 70.000,- Ft 

Ferencvárosi Méhecske Óvoda 
Sportolás fejlesztő eszközökkel a Tarzan 

parkban: fejlesztő sport 
123.000,- Ft 

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 
Családi rendezvény-óvodások avatása: 

játékos verseny 
307.000,- Ft 

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Kerekerdei adventi vásár: játékos verseny 300.000,- Ft 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Sportrendezvény 320.000,- Ft 

Ferencvárosi Liliom Óvoda 
Kirándulás egy lovas tanyára - Hucul 

Lovasudvar 
300.000,- Ft 

Ferencvárosi Liliom Óvoda „Így tedd rá” családi délelőtt: játékos verseny 190.000,- Ft 

Ferencvárosi Napfény Óvoda Pónifarm Taksony: kirándulás 450.000,- Ft 

Ferencvárosi Napfény Óvoda Családi sportnap 70.000,- Ft 

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda Orczy kalandpark  100.000,- Ft 

Ferencvárosi Csudafa Óvoda Sporttevékenység, sportrendezvény 110.000,- Ft 

Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

(6 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 91/2020. (VII.29.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a sporteszköz beszerzés 2020. évi pályázati támogatását, 
amelynek kifizetése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelete 
3412. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3.) az ESZSICB 36/2020. (II.27.) számú határozat 1. pontját az alábbira módosítom: 
 
„1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3412. 
számú „Sport és szabadidős feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Sorszám 
Támogatandó célok, 

programok 
Keretösszeg a program 
megvalósítására (bruttó) 

1. 
Sport és szabadidős rendezvények 

(megbízási díjak, szerződések, 
rendezvények, stb…) 

5.500.000,- Ft 

2. Sporteszköz fejlesztés 2.430.000,- Ft 

3. 
Egyéb sporttal kapcsolatos 

költségek 
1.570.000,- Ft 

 Összesen: 9.500.000,- Ft” 

Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

(6 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
 
 
 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 
2020. évi pályázati 

támogatás 

Roma Kulturális és Sport IX. 
Közhasznú Egyesület 

Sporteszköz beszerzés 0,- Ft 

FTC Női Torna Kft. Sporteszköz beszerzés 1.330.000,- Ft 

FTC Icehockey Utánpótlás Kft. Sporteszköz beszerzés 1.000.000,- Ft 

Szőke István Alapítvány Sporteszköz beszerzés 0,- Ft 

Szőke István Labdarúgó 
Akadémia Egyesület 

Sporteszköz beszerzés 100.000,- Ft 
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Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, a nyílt ülést 14.54 órakor bezárom.  
 
 
A 10.-12. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások a 92-99/2020. (VII.29.) határozatok a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Torzsa Sándor 
 elnök 
Zombory Miklós 
bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


