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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. március 6-án 

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

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea,  
Mezey István, 
Péter Lajos, 
Torzsa Sándor tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Halmai András irodavezető-helyettes, 
dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Tóth 
Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Talapka 
Gergő alpolgármesteri munkatárs, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjait, 
Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester urat, és Aljegyző Urat, Referensünket, és minden kedves 
meghívottat. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Rendkívüli 
bizottsági ülés van, látható, hogy ilyenkor mindig kevesebb az előterjesztés az ülésen. Az indokok is itt 
vannak, hogy miért kell minél előbb kiírni a pályázatot, hogy időt kapjanak a szervezetek a jó pályázat 
megírására. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 30/2019 (III.06.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat az egészségügyi prevencióra előirányzott keretösszeg felosztására 
 Sz-78/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat a 2019. évi szabadidősport pályázat meghirdetésére 
 Sz-76/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg felosztására 
 Sz-75/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 (5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat az egészségügyi prevencióra előirányzott keretösszeg felosztására 
 Sz-78/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: 9 pontba van szedve a 3301 költségvetési soron lévő ”Egészségügyi prevenció” 
költségvetési előirányzata, 13 millió forint felosztását tartalmazza az előterjesztés. A rehabilitációs 
úszástól kedve a szűrővizsgálatokon át, óvodás programokat, és egy tartalékkeretet is tartalmaz az 
előterjesztés.  Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-78/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 31/2019. (III.06.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
1. az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletben 

szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

sorszám Támogatandó célok, 
programok 

Keretösszeg a 
program 

megvalósítására 
(bruttó) 

1. Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok 2.100.000,- Ft 

2. Nyitott Egészségnap  1.000.000,- Ft 

3. Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi 
háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, 
és műszerbeszerzésének támogatása  

3.000.000,- Ft 

4. Rehabilitációs úszás 1.500.000,- Ft 

5. Családi Sport- és Egészségnap 2.300.000,- Ft 

6. „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő      350.000,- Ft 

7. Óvodai Egészségnapok 1.000.000,- Ft 

8. Óvodai fogászati száj-higiénés bemutató     800.000,- Ft 

9. Tartalék     950.000,- Ft 

 Összesen: 13.000.000,- Ft 

Határidő: 2019. március 6. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő 
„Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, házi gyermekorvosok, 
felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszerbeszerzésének támogatása” érdekében 3.000.000,- Ft összegben 
hirdessen meg pályázatot jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2019. március 22. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3. a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú 
„Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő „Óvodai Egészségnapok” 
megrendezése érdekében a ferencvárosi óvodáknak: 
- Ferencvárosi Ugrifüles óvoda       100.000,- Ft 
- Ferencvárosi Méhecske óvoda      100.000,- Ft 
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- Ferencvárosi Liliom óvoda      120.000,- Ft 
- Ferencvárosi Napfény óvoda      100.000,- Ft 
- Ferencvárosi Csicsergő óvoda      120.000,- Ft 
- Ferencvárosi Epres óvoda      100.000,- Ft 
- Ferencvárosi Csudafa óvoda      120.000,- Ft 
- Ferencvárosi Kicsi Bocs óvoda     120.000,- Ft 
-  Ferencvárosi Kerekerdő óvoda     120.000,- Ft 
támogatást nyújt, egyben  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések 
megkötéséről. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4. felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő 
„Zöld Pont környezetvédelmi vetélkedő” megrendezése érdekében kössön 350.000,- Ft összegű 
támogatási szerződést a Ferencvárosi Kerekerdő Óvodával. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester      
5. felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az egészségügyi 
prevenciós feladatok, programok, rendezvények megrendezéséről szíveskedjen gondoskodni. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat a 2019. évi szabadidősport pályázat meghirdetésére 
 Sz-76/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: A 3415. számú költségvetési soron elkülönített 4.000.000,- forintnak a kiírásáról van szó. 
A pályázat benyújtási határideje: március 29. A benyújtott pályázatok elbírálására az áprilisi ülésen kerül 
sor. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-76/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 32/2019. (III.06.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a kiemelt kerületi szabadidős tevékenységek 2019. évi támogatására szolgáló, a 2019. évi 
költségvetési rendelet 3415. számú során elkülönített 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint 
keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.  
Határidő: 2019. március 6.  
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester   
2./ jóváhagyja a „Szabadidősport rendezvények” 2019. évre kiírandó, az Sz-76/2019. számú 
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és formanyomtatványt. Felkéri Polgármestert, hogy 
gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.  
Határidő: 2019. március 11.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg felosztására 
 Sz-75/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A 3414. számú költségvetési soron elkülönített 4.500.000.- forint keretösszeg 
elosztásáról van szó. Területi fenntartású óvodák számára kiírt óvodai sport pályázat, sporteszköz, 
óvodás játékok, óvodai készségfejlesztés eszközök beszerzésre lett felosztva a 4.500.000.- forint. 
 
Zombory Miklós: Nem bírom megállni, hogy ne szóljak hozzá, a BOSU labdát szeretném kiemelni, 
nem nagy összeg, de ha minden igaz, az az óvoda, akinek még nincsen, az nagyon-nagyon örülni fog 
neki. Ennek a bemutatóján részt vettem, és csodálatosan fejleszti a gyerek készségeit. Egyszerűen 
csodálatos, ki is próbáltam, és megmaradtam rajta. Nagyon-nagyon jól működik, de lehet simán 
bójaként is használni, hogy kerülgetik a gyerekek, nem magán a labdán végzik a gyakorlatot. Örömömet 
szerettem volna kifejezni. 
 
Illyés Miklós: Köszönjük a kiegészítést. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-75/2019. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 33/2019. (III.06.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy: 
1./ Jóváhagyja a 3414. számú költségvetési sor alábbi módon történő felosztását: 

Határidő: 2019. március 06. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Jóváhagyja a 2019. évi kiírandó, az Sz-75/2019. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
pályázati felhívást és adatlapot. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon helyben szokásos módon 
történő közzétételéről. 
Határidő: 2019. március 11. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Támogatja a kerületi fenntartású óvodákat csoportonként 15.000,- Ft-tal sporteszköz beszerzés 
céljából, és egyben felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon az óvodai sporteszköz támogatás 
folyósításához szükséges megállapodások megkötéséről abban az esetben, amennyiben a 
támogatásban részesült kerületi fenntartású óvodák a 2018. évi önkormányzati támogatásokkal 
maradéktalanul elszámoltak. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./A Ferencvárosi Napfény Óvoda által szervezett hagyományos kerületi óvodai Óvodásjátékok a 
Nyúldombon sporttalálkozó megrendezése kapcsán felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről.  
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat 
lebonyolítása, kontrolálása és finanszírozása. 

  2.000.000.- 

2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása 
(óvodai csoportonként 15.000.- Ft összeggel) 

     900.000.- 

3./ Óvodásjátékok a Nyúldombon      350.000.- 

4./ Óvodai készségfejlesztés – BOSU eszköz beszerzése   1.250.000.- 

Összesen:   4.500.000.- 
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5./ Támogatja a Ferencvárosi Napfény Óvoda, a Ferencvárosi Epres Óvoda, a Ferencvárosi Kerekerdő 
Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda és a Ferencvárosi Liliom Óvoda BOSU készségfejlesztő 
eszköz beszerzését óvodánként 250.000.-Ft összeggel és egyben felkéri Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a támogatás folyósításához szükséges megállapodások megkötéséről abban az esetben, 
amennyiben a támogatásban részesült kerületi fenntartású óvodák a 2018. évi önkormányzati 
támogatásokkal maradéktalanul elszámoltak.  
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
Illyés Miklós: Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
          Illyés Miklós 
                            elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


