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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. április 24-én 

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

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea,  
Mezey István, 
Péter Lajos, 
Dr. Kornya László, 
Torzsa Sándor tagok. 

 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits 
Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Apollónia  Aranka   
irodavezető,Gál Antal csoportvezető, Dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Oláh Eleonóra Jogi és Pályázati 
Iroda munkatársai,Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Berecz Dénes FESZGYI Családmentori csoportjának vezetője, Szilágyi Zsolt képviselő, Czakóné Dobó Krisztina 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Kovács József Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató KNP Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Mechler András FESZ KN Kft. igazgató -helyettese, Szeiler József, 
Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megjelent és bejelentkezett 
tagjait. Üdvözlöm Polgármester Urat, Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester Urat, a Hivatal vezetőit, 
Aljegyző Urat, Igazgató Urat és minden megjelent kedves résztvevőnket. Külön köszöntöm Szeiler József Urat, 
aki a 4. napirendhez, a „Javaslat Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására” 
című napirendi ponthoz érkezett. Van egy kérése is, hogy az idő rövidsége miatt 1. napirendi pontként tárgyaljuk. 
Utána zárt ülés keretében fogjuk tárgyalni a kiküldött meghívó szerinti 1-3. napirendi pontjainkat. Megállapítom, 
hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, szavazzunk a módosított napirend 
elfogadásáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 46/2019 (IV.24.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására 

101/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázat elbírálása 

89/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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3./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására 
Sz-170/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 
 

4./ Javaslat „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására 
Sz-171/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 

 
5./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázat 
megvalósításához szükséges fejlesztési támogatás odaítélésére 

102/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
6./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat által fenntartott óvodák között megkötött munkamegosztási megállapodások módosítása  

103/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
7./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére 

90/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Alapítványi támogatási kérelmek 

93/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
9./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ státuszbővítési kérelme  

97/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-164/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11./ Javaslat a 2019. évi óvodai sportpályázat elbírálására  

Sz-166/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
12./ Támogatási kérelmek 

Sz-167/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

       Zombory Miklós alpolgármester 
 
13./ Javaslat szabadidősport pályázatok elbírálására  

Sz-168/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
14./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” című pályázat kiírására  

Sz-169/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására  

101/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: A kérésnek megfelelően, itt van az egyesületnek a vezetője, Szeiler József. Szeretettel 
köszöntöm. Esetleg, ha van hozzáfűznivalója, mielőtt nekikezdenénk, tömör összefoglaló, akkor azt 
megköszönnénk. 
 
Szeiler József: Köszönöm szépen a meghívást. Szeretettel köszöntöm Önöket. Ezt a prezentációt, itt már 
korábban ismertettem Polgármester Úrnak és néhány képviselőnek, Alpolgármester Asszonynak. Ez egy 40 
perces prezentáció. Gondolom ettől Önök is szívesen eltekintenek, bár én szívesen előadnám, mert szerintem 
nagyon érdekes. Ezt a dolgot én kifejezetten élvezettel csinálom, ha kíváncsiak, akkor én nagyon röviden 
megpróbálnám összefoglalni, hogy mi történt, mik vagyunk, kik vagyunk, és hogyan jött ez az ötlet? Ha nem 
igénylik, akkor szívesen válaszolok a kérdésekre. Az a kérdésem, hogy mennyire tudták megismerni ezt az 
anyagot, amit mi a prezentációban előadtunk? Nagyon szívesen megpróbálom nagyon -nagyon röviden 
összefoglalni, ha igényként ez itt felmerülne.  
Nagyon köszönöm a lehetőséget, gyorsan bemutatkoznék. Én Szeiler József vagyok, lehet, hogy ismernek. A 
Fradiban futballoztam 10 évet, és utána én voltam a „mostani Orosz Pal i” 3 évig, 2000-2003 között  a 
ferencvárosi labdarugó csapatot működtető Labdarúgó Kft. ügyvezető igazgatója, később pedig az rt. cégvezető 
vezérigazgatója. A Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület minőségében, mint elnök vagyok itt. Erről az 
egyesületről azt kell tudni, hogy tavaly alakult, és az 1984-ben ifjúsági Európa Bajnokságot nyert labdarúgók 
alkotják. Ez azért nagy jelentőségű dolog, mert nem tudom, mennyire ismerik a magyar sport történetet, de 
sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mi nagyon-nagy eredményt értünk el, ugyanis 16 évvel ezelőtt nemzetközi 
szinten, magyar labdarúgó aranyérmet nyertünk. 1968 Helsinki Olimpia óta, mi voltunk az elsők, akik aranyérmet 
nyertünk labdarúgásban, és sajnos ez azóta is így van. Tulajdonképpen 51 éve képviseljük ezt az eredményt, és 
nem is gondoltuk 1984-ben, hogy ilyen hosszú időre, és valószínűsíthető sajnos az, hogy még a közeljövőben és 
a távolabbi jövőben is ez az egyetlen magyar aranyérem lesz. Bicskei Bertalan volt a szövetségi kapitányunk. 
Nagyon-nagyon sikeres volt az együttes, nem csak akkor, hanem  a későbbiekben is. Nem akarok itt mindenkit 
felsorolni, de azért egy pár nevet érdemes megemlíteni: Petry Zsolt, aki jelen pillanatban a Hertha BSC -Dárdai 
Pál oldalán-, kapusedzője. Pintér Attila szövetségi kapitány volt. A 16 fős keretből 8 fő felnőtt válogatott játékos 
lett és a csapatnak a 80%-a most is a magyar labdarúgásban tevékenykedik. Utánpótlás szakágvezetők, 
technikai vezetők, MB 1-es, MB 2-es edzők. Azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres korosztály volt. Ezt az 
eredményt mi minden évben meg is ünnepeltük. Többször összejöttünk, sajnos 2011-ben, Bicskei Bertalan -aki 
sikeres volt a labdarúgásban, hiszen több ország szövetségi kapitánya volt, bajnokcsapat edzője volt-, meghalt, 
és akkor hogy az emlékét még jobban őrizzük, egy tornát szerveztünk, ami már 6 éve tart. Ezeken összejövünk, 
megbeszéljük a személyes élményeket, beszélünk a családról, és futballozunk. Fölmerült az, hogy a mi szellemi 
tőkénk, ami a 16 emberben van, ez tud-e valami olyan alternatívát nyújtani, hogy jobb legyen az egész magyar 
labdarúgás? Amikor tavaly kiderült, hogy az MLSZ már nem tudja támogatni ezeket az összejöveteleinket, csak 
akkor, ha egyesületi formába alakulunk, akkor döntöttünk úgy, hogy megalapítjuk ezt az egyesületet, aminek 
engem választottak meg az elnökének. Ekkor felvetődött az, hogy mi legyen az egyesület célja? Ápoljuk „Bicskei 
Bercibá” emlékét, segítsünk azoknak a társainknak, akik rosszabb anyagi helyzetben vannak, betegség, vagy 
valami egyéb ok miatt. Karitatív dolog lett. Annyit beszélünk mi a futballról, annyira egyöntetűen látjuk ezt a 
magyar labdarúgást, hogy mi az, amivel mi tudnánk segíteni, és akkor kiderült, hogy egy páran má r ebben 
gondolkodnak. Megszületett egy könyv, Krizán Sándor, Kovács Kálmán és Vincze István közreműködésével, ami 
kifejezetten az általános iskolai labdarúgás oktatás, az általános iskolai futballnak a tantárggyá minősítése és a 
futball felhasználása a nevelésben, ennek alapján íródott. Kovács Kálmánnak volt egy „Öcsi és a grund” nevű 
programja, ami hasonlóan a futballt úgy próbálta felhasználni, hogy hogyan lehet a futballt a közösségformálás, 
az emberréválás, az egymás segítése szempontjából felhasználni. Nekem pedig mindig ez a grundos dolog volt a 
vesszőparipám, hiszen a mi korosztályunk midig azt hallotta az idősebbektől, a nagy öregektől, hogy mindenki a 
grundban tanult meg futballozni. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem edző im voltak: Varga 
Zoltán, Nyilasi T ibor, akik elmondták, hogy valóban, ők a grundon tanulták meg azokat a cseleket, azokat a 
mutatványokat, amiket utána a pályán be tudtak mutatni, és ezeket nem is az edzéseken sajátították el, hanem 
már gyerekkorban kialakult bennük ez a készség. Látom, hogy azért vannak itt idősebbek is -én is most már 
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elmúltam 50 éves-, azt gondolom, arra emlékszem, hogy a mi korunkban az általános iskolában mindenki 
futballozott. Futballoztunk szünetekben, az iskolaudvaron, futballoztunk az iskola után, a lakótelepeken. Nagyon 
jól fejeltem kapus létemre, és azt ott tanultam meg a lakótelepeken. Biztos emlékeznek, vagy máig is van talán ez 
a betonporoló, ami két betonláb, és fölötte egy vascső, amire rá lehetett teríteni a szőnyeget, és az volt a futball 
kapu. Ott tanultam meg ollózni, fejelni, ott csináltam az első vetődéseket. Amikor beköltöztünk az Attila utcába, a 
XX. kerületbe, akkor ez egy új lakótelep volt, nem voltak fák, nem voltak bokrok, rengeteg terület volt arra, hogy 
az ember futballozzon, mára ezek a területek teljes mértékben eltűntek. Biztosan Önök is jártak így, ha ma egy 
fiatal fiú azt mondja az apukájának: apa menjünk le és passzolgassunk! Két eset lehetséges: az egyik az, hogy 
autóba kell ülniük, és utazniuk kell érte húsz percet, vagy pedig fizetniük kell érte. Épülgetnek ilyen jellegű 
létesítmények, műfüves pályák, de azokon lakat van, azokat ki kell bérelni, és azokhoz nem lehet hozzájutni. Mi 
azt találtuk ki, hogy próbáljuk meg a futballt egy olyan közösséget formáló eszköznek felhasználni, aminek 
nagyon sok előnye van. Ezzel alternatívát tudunk teremteni, és ki tudjuk mozdítani a gyerekeket abból a 
közegből, ami most uralkodik. Mindenki tudja, hogy a szabad idő eltöltésének milyen sok kényelmes alternatívája 
van: leülni a televízió elé, nyomkodni a számítógépet, a telefont, facebook-ot. Nekünk meg kell küzdenünk azzal, 
hogy olyan alternatívát mutassunk, ami segíti a gyerekeket kimozdítani, csúnya szóval manipulálni őket ahhoz, 
hogy kimozduljanak és kimenjenek a szabad levegőre és sportoljanak. Az egész program, amit mi kitaláltunk, 
maga az „Öcsi grund”, mint egy sportlétesítmény, és maga az „Öcsi és a grund” program ezt célozza, ami talán 
sokkal másabb és több, mint az eddigiek. Nem arról van csak szó, hogy építeni kell valamit, mert sok esetben 
előfordul az, ahogy megcsináljuk, otthagyjuk, és annak utána nincsen gazdája, nincsenek programok, csak van 
az a létesítmény, és a kihasználtsága előbb, vagy utóbb el  kezd csökkeni. Mi a pályázat, pályaépítési program 
vagy nézet mellé tettünk egy menedzselést annak a területnek, amivel sikerülhet elérnünk azt, hogy a 
gyerekeket, de nem csak a gyerekeket, hanem tulajdonképpen mindenkit, a szülőket, a gyerekek barátait a 
labdarúgás felé és a sport felé fordítsuk. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy itt én mindig a labdarúgás szót 
használom, de igazából ez bármi lehet. Olyan városban, például, mint Veszprém, ahol a kézilabda a „menő”, ott 
kézilabdával kell ugyanezt megcsinálni, és lehet. Sopronban, ahol a kosárlabda a fő sportág, ott kosárlabdával is 
meg lehet csinálni. Nincs jelentősége annak, hogy milyen sportág, mi a fő vonulat, hiszen ez egy olyan program, 
ami bármire „ráhúzható". Mi azért maradtunk a futballnál, mert mi ahhoz értünk, és Ferencvárosban a Fradi 
labdarúgó csapata miatt itt kiemelten fontos és megjelenik a labdarúgás. Azt gondoltuk, hogy ez lehet a mi 
szempontunkból az első „zászlós hajó”, ami megmutathatja azt az utat, amit mi szeretnénk, tulajdonképpen egy 
pilot projekt lehet ebben az egészben. Nekünk az az elképzelésünk, hogy 100 ilyen jellegű „Öcsi grund” kellene, 
ahhoz, hogy az embereknek egy jókora mennyiségét kapcsolatba tudjuk hozni a sporttal, ezen belül most itt 
nálunk a labdarúgással. Több ok miatt választottuk a IX. kerületet. Szeretném elmondani, hogy eddig összesen 
kettő kerületet kerestünk meg, a XIX. kerületet és a IX. kerületet. A XIX. kerületet azért, mert az egyesületünk 
egyik elnök helyettese, Kovács Kálmán -56-szoros válogatott labdarúgó-, aki a XIX. kerület polgármesterével volt 
olyan viszonyban, hogy ezt a tervet elmondja neki. Pozitív volt a fogadtatása, de egyenlőre nem akartunk tovább 
menni, mert az MLSZ-nek várjuk azt a támogatását, ami szerintünk egyértelműen fontos lenne ahhoz, hogy ez a 
program felgyorsuljon és továbblépjen. Az MLSZ, úgy néz ki, hogy pozitívan áll hozzá. Ott is beszéltünk már a 
szakmai bizottsággal -akik pozitív véleményt továbbítottak a főtitkár felé-, a gazdasági vezetőkkel, akik az anyagi 
hátterét nézik ennek a dolognak. Annyi információt kaptunk onnan, hogy nagyon szerencsés lenne, ha találnánk 
egy olyan Önkormányzatot, amelyik biztosít ennek a dolognak területet, és valamilyen szinten ezt támogatja, és 
ezért szeretnénk ezt a nyilatkozatot megkapni, ami benne van a napirendi pontban is, mert akkor ezzel vissza  
tudunk menni az MLSZ-hez, és valószínűleg ez a projekt el tudna indulni. Órákat tudnék erről a dologról mesélni, 
nekem az lenne a kérésem, ha bárkinek kérdése van, kételyei a programmal kapcsolatban, vagy bármive l 
kapcsolatban, tegye fel, én a végkimerülésig az Önök rendelkezésére állok. Remélem, hogy lesznek kérdések, 
hogy megerősítsem azt, hogy ez milyen fantasztikus és nagyszerű dolog. Ezzel mi azt szeretnénk elérni -az 
egyesületünknek ezzel nincs semmilyen anyagi célja, nekünk nincsen műfűgyártó üzemünk, meg semmink-, 
hogy 10-15 év múlva - amikor a labdarúgó válogatottunk, ami a végcél, az alapvető cél nem ez, az csak egy 
következménye lesz -, minél több gyerek futballozik, minél több gyerek kerül a labdarúgással kapcsolatba, annál 
több lehet a tehetség, annál többen tudnak magas szinten játszani, annál erősebb lehet majd a magyar futball. Ez 
csak a mellékterméke lesz, de ha majd egyszer 131-14-15 év múlva a magyar válogatott bejut az Európa 
Bajnokságon a legjobb 8 közé, akkor mi elmondhassuk azt, hogy ez a Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesületnek 
volt a szellemi terméke, és ezeket az „Öcsi grund” programot mi találtuk ki és mi indítottuk el. Ennyi lenne, és 
nagyon-nagyon várom a kérdéseket, mert akkor látszik az érdeklődés, és esetleg, ha valaki valamit nem értene, 
hogy miért, akkor kérdezzen. Talán annyit még a Ferencvároshoz, hogy miért erre esett a választásunk? 
Ismerem Kubatov Gábor Elnök Urat, a Fradi elnökét. Nála voltam ezzel a programmal, és a Fradi teljes 
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mellszélességgel mellette áll, mert amit meséltem már, hogy menedzselni kell ezt a területet. Mi ezt úgy 
képzeljük el, hogy heti háromszor a mi egyesületünk délután oda visz egy programot. Ez azt jelenti, hogy egy volt 
Fradi játékos, vagy egy jelenlegi Fradi játékos lemegy a gyerekek közé, a hétköznapi emberek közé,  arra a 
pályára, amihez bárki hozzáférhet, nincs semmifajta feltétele annak, hogy azon a pályán valaki játszhasson, 
beszáll a gyerekekhez, élménybeszámolót tart. Meg lehet a gyerekeket úgy fogni, hogy ennek az „Öcsi grund”-
nak lesz Facebook oldala, lesz internetes oldala, szelfiket lehet rá feltölteni a jelenlegi játékosokkal, a régi 
sztárokkal. Egy olyan közösségi helyszínt szeretnénk csinálni, ami nem engedi meg a gyerekeknek azt, hogy ne 
próbálják ki, ne kerüljenek kapcsolatba a sporttal, futballal. A lényeg az, hogy tömegsportról van szó, az 
elsődleges dolog az az, hogy a gyerekeket kimozdítsuk abból a nihilből, abból a fizikai inaktivitásból, ami jelen 
pillanatban sajnos a magyar társadalmat is, főleg az általános iskolás korosztályt is jellemzi. Ennyi. Nagyon 
várom, hogy valaki, bárki, kérdést tegyen fel. 
 
Torzsa Sándor: Nagy érdeklődéssel hallgattam  Szeiler Józsefnek a beszámolóját, sőt ez már élményszerű 
beszámoló volt. Éppen ezért, engem nagyon nehéz helyzetbe hozott, mert amit Ön elmond, amit Ön kifejt, az 
szakmailag nagyon helyes, támogatandó. Kevés olyan sportvezetővel találkoztam, aki ennyire lelkesedik egy 
elképzelésért, és látszik az, hogy ebben teljes szívvel hisz, és ez egy jó irány. Mégis vannak olyan 
előterjesztések, amikor első olvasatra minden jónak látszik, szakmailag helyes, és úgy állhatunk szembe a 
döntés előtt, hogy mi egy jó döntést fogunk hozni. Azonban amikor elkezdődik a kivitelezés, akkor valamilyen 
érthetetlen oknál fogva, hiba csúszik a rendszerbe, és egy lakossági ellenállással találkozik a városvezetése, 
amit nagyon nehéz megmagyarázni. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogy mondjam el a 
városvezetésnek, hogy mi a problémám. Egy példát hozok önöknek, amikor 1980-as években a Coca-cola 
lecserélte a saját ízét. Marketingkutatás előzte meg, ami azt mutatta, hogy ez lesz a világ legjobb ötlete, 
hatalmasat fognak „szakítani” ezzel. Nagyon rövid időn belül Amerikában egy felháborodás lett. Azért lett 
felháborodás, mert az emberektől egy olyan dolgot vettek el, ami őket a gyerekkorukra emlékeztette. Ha nem 
ezen a helyszínen lenne, ha nem a József Attila-lakótelepi Nyúldombra tennék ezt a pályát, amihez nagyon sok 
József Attila-lakótelepen élő gyermeknek, szerelmes párnak kötődik valamilyen szép emléke. Szinte biztos 
vagyok benne, hogy ebből az ügyből akkor nem lenne a József Attila-lakótelepen ellenállás. Lehet látni -hiszen 
az anyag már kikerült Facebookra-, hogy nagyon rövid idő, alig 1 délután alatt, több mint 300 komment érkezett 
ehhez, és mind igen indulatos és tiltakozó hangvételű volt. Tisztelettel kérem az Önkormányzatnak a 
városvezetését, hogy ezt háromszor gondolja végig, hogy a Nyúldombot milyen mértékben kívánja átalakítani. 
Szerintem nem lehet a Nyúldombot ilyen mértékben megváltoztatni, hiszen ott a József Attila-lakótelepnek ez egy 
kultikus helye. Lehet találni a József Attila-lakótelepen, akár ott a hátsó részén, akár ott az erdőben is, ahol régen 
volt egy sportpálya, ahova be lehet ezt helyezni. Javasolni szeretném nagyon nagy tisztelettel, hogy legyen 
bölcsesség, és ezt máshova helyezzük. Amennyiben tud ilyen alternatív javaslat érkezni, hogy ez máshova 
kerüljön, akkor tudom támogatni. A Nyúldomb miatt, és még egyszer mondom, nem azzal van probléma, amit Ön 
elmond, hanem a helyszín. Nagyon nem  szerencsés ez a kiválasztás. Ebből kifolyólag én nemet fogok nyomni, 
annak ellenére, hogy minden tiszteletem az Öné, és minden tiszteletem a programjáé. 
 
Gyurákovics Andrea: Nekem annyi hozzáfűznivalóm lenne ehhez az egészhez, és amit Torzsa Sándor itt 
elővezetett, hogy valóban van, amit Ön is említett Elnök úr, a Facebook-nak nagy hatalma van, ebben az esetben 
is. A teljesség igénye nélkül, és az igazsághoz hozzátartozik azért az is, hogy, oda, ami felkerül, az fél  
információ, és hangulatkeltés, semmi más. Aki feltette, és ahogy feltette, ha nem tudnám a hátteret, nem 
olvastam volna el az előterjesztést, és nem nézem meg, miről szól ez az anyag, én is simán elhittem volna  neki. 
De nem erről szól, senki részéről. Egyébként, akik elkezdték ezt a hangulatkeltést, meg kellett volna tenniük azt, 
hogy korrekten tájékoztatnak mindenkit ott, ezt nem tették meg. Valaki azután elkezdte, hogy mi most talicskával, 
lapáttal, kapával, kaszával elhordjuk a Nyúldombot. Nem értem. Azon kívül, hogy tudjuk, hogy itt 
kampányidőszak van, és nagyon jól hangzik egyébként kampányban, hogy megvédjük a Nyúldombot és mindent 
megvédünk. Azt gondolom, hogy talán mielőtt bárki, bármiről véleményt mond, alaposan olvassa el és nézze 
meg ezt a dolgot, és ne a hangulatkeltés legyen ez az úgynevezett -ismerjük ebben a testületben- 
bulvárpolitizálás, bár Torzsa Úr nem képviselő, képviselő-testületi ülésre nem jár, nem tudja, de mint külsős 
bizottsági tag azért elég részletes információt kap erről. 
 
Kállay Gáborné: Nem teljesen értem ezt az egész felháborodást, megmondom őszintén. A Nyúldomb legjobb 
tudomásom szerint, ennek a területnek a neve. Ott valóban található egy domb, de nem a dombról beszélünk. Ott 
van egy elhanyagolt, már eléggé lepukkant salakos futballpálya, és nyilvánvalóan szerintem a környékbeliek 
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biztosan borzasztóan örülnének neki, ha mondjuk e helyett, a salakos focipálya helyett egy multifunkciós csoda 
pálya lenne, amit ott a környékbeliek délutánonként használhatnának szabadon többféle sportra: kézilabdára, 
focira, kosárlabdára, stb. Nem is értem, hogy miről beszél most itt Torzsa Sándor. 
 
Torzsa Sándor: Nem tudom, hogy van-e ilyen dakota bölcsesség, de a Képviselő Asszonynak és Alpolgármester 
Asszonynak azt tudnám mondani, hogy hangulatot kelteni azzal lehet, ami mögött van valami. Nagyon korrekten 
és tisztességesen kitettem ide a képviselő elé azt, hogy mi az eredője annak az indulatnak, annak a  
felháborodásnak, amit Önök is tapasztalnak. Nem hangulatkeltésből mondom ezeket a történeteket, hanem azért 
próbálok meg higgadtan és korrekten érvelni Önöknél, mert arra a bölcsességre próbálok apellálni, amit Önök is 
érzékelnek, hiszen elmondták, látták ezeket a dolgokat, végiggondolják ezt. Amit láttam, azokból a képi, 
vizualizált tervrajzokból, abból kimerem azt jelenteni, hogy nagyobb mértékű a területnek a megváltoztatása, mint 
amekkorát a lakosság ott tolerálni fog. Nem akarok ebbe politikai vitát, egy nagyon korrekt és tisztességes 
információt és érvelést próbálok Önöknek nyújtani.  
 
Gyurákovics Andrea: Nagyon tetszik Torzsa Sándornak ez az elfuló hangon, visszafogottan való hozzászólása, 
nyugtasson meg, sírni nem fog, odáig nem jutunk el, mert már láttunk olyat. Az nem kell, köszönjük szépen.  Az 
elfuló, aggódó hang sem kell, mivel tulajdonképpen most azért jöttünk, és azért hallgattuk meg az Elnök Úrnak a 
rövid beszámolóját, hogy ehhez az előterjesztéshez, akinek kérdése van, kérdéseket tegyen fel. Azon kívül, hogy 
Ön kritizál, és egyébként megint fél információkat mond el, semmit nem tesz. Arra szeretném kérni, hogy 
amennyiben nincsen kérdése, akkor inkább adjunk meg a lehetőséget azoknak, akiknek van kérdése hozzá, és 
amennyiben nincs, javasolom a bizottsági Elnök Úrnak, hogy szavazzunk. 
 
Szeiler József: Annyit szeretnék mondani, hogy a József Attila-lakótelepet azért választottuk, egyrészt a 
Ferencváros miatt, mert óriási múltja van a labdarúgó csapatnak, a labdarúgó csapat egyértelműen támogatja ezt 
a dolgot. A IX. kerületi József Attila-lakótelep egy olyan hely, ahol rengeteg gyermek van, egy abszolút 
potenciális lehetőség. Kifejezetten a lakótelepekre szánnánk ezt a dolgot, hiszen a legfontosabb az lenne, hogy a 
kihasználtsága a lehető legnagyobb, maximális lenne. Azon belül mi igazából nem tettünk erre javaslatot. Az 
gondolom, hogy egy picit el kellene válni attól, hogy most ez Nyúldomb, vagy nem Nyúldomb vagy a József Attila- 
lakótelepnek egy másik része, mert szerintem ez nem is annyira fontos. Itt a leglényegesebb az, hogy van-e 
hajlandóság a Képviselő-testületnek arra, hogy egy jó programot elindítson. Most csak arról van szó, hogy az 
Önkormányzat kifejezi a szándékát, hogy ez egy jó dolog és kezdjünk el erről tárgyalni. Nem arról van szó, hogy 
most konkrétan itt, ott vagy amott valósul meg, ez csak egy lehetőség. Ami tényleg nagyon fontos, sajnálom is  
egy picit, hogy ez így kikerül a Facebook-ra, hiszen pontosan ezek a lehetőségek azok, amikbe belehet 
kapaszkodni, hogy valaki kiragad egy-egy dolgot a félinformációkból, és abba belekapaszkodik, ami rossz, mert 
rossz felé viszi el, egy jó dolgot is el tud rossz felé vinni. Éppen ezért, mi május közepén, amikor véget ér a 
Labdarúgó Bajnokság, és az egyesület több tagja ráér, sajtótájékoztatót fogunk tartani, és ki fogunk állni a 
nyilvánosság elé ezzel az ötletükkel, ezzel a tervünkkel. Pontosan azért, hogy az emberek, akiket érdekel, 
mindenki pontosan lássa, hogy mi mit szeretnénk, és itt mi valósulhatna meg és milyen irányba mennének ezek a 
dolgok. Úgy szeretném, hogyha ezt a dolgot, amikor szavaznak, akkor először még csak az elvekre 
szavazzanak, nem direkt dolgokra. Azt gondolom, hogy így kellene hozzáállni ehhez, akár a József Attila - 
lakótelepi emberekhez is nagyon szívesen elmegyek és elmondom nekik, hogy miről van szó. Szerintem, ha  
látják azt az elhivatottságot, megismerik, hogy kik vannak ebben az egyesületben, mögötte az arcokat, akkor 
szerintem ők is azt fogják mondani, hogy ez egy szuper jó dolog, hiszen az ő gyerekük, akik ott laknak felnőttek, 
mindenki tudja majd használni ezt a területet. Csak annyit kérek, hogy-e szempontból próbálják szavazáskor a 
gombot megnyomni. Köszönöm szépen. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Azt szeretném javasolni, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 4 
pontját egyenként tegyük fel szavazásra, azért mert én a másodikat nem támogatnám, az összes többire igennel 
szavaznék. Szeretném azt, hogyha ezekről külön szavaznánk. 
 
llyés Miklós: Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 47/2019. (IV.24.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a 101/2019 sz. – ”Javaslat Bicskei Európa-
Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására” című – előterjesztés 4 pontjáról külön szavaz. 
Határidő: 2019. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
llyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 101/2019. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
ESZSB 48/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 101/2019 sz. – 
”Javaslat Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására” című – előterjesztés 
határozati javaslatának 1. pontját. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 49/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 101/2019 sz. – 
”Javaslat Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására” című – előterjesztés 
határozati javaslatának 2. pontját. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 50/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 101/2019 sz. – 
”Javaslat Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására” című – előterjesztés 
határozati javaslatának 3. pontját. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 51/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 101/2019 sz. – 
”Javaslat Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására” című – előterjesztés 
határozati javaslatának 4. pontját. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
llyés Miklós: Zárt ülést rendelek el. 
 
A 2-4. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és az ESZSB 52-55/2019. (IV.24.) sz. határozatok a 
zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
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llyés Miklós: A nyílt ülést újra megnyitom. 
 
5./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi -Sport Program" pályázat 
megvalósításához szükséges fejlesztési támogatás odaítélésére  

102/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
Mezey István és Péter a Lajos bizottság tagjai kimentek az ülésteremből. 
 
Zombory Miklós: Ennek a láttán csak öröm lehet bennem, hiszen, mint tudjuk, hogy az Epres Óvodában már 
megvalósult ez a sportpálya. Ha minden igaz, akkor ez az idén nagyon-nagyon hamar megvalósul a Méhecske 
Óvodában, ha most jól szavazunk, és holnap is, akkor 4,5 millió forinttal tudunk beszállni erre a következő 
pályázatra, azaz 4,5 millió forint önrészt adunk hozzá, akkor jövőre ismét meg lenne a 3. Ovi -Sport pályánk, 
hiszen Sportvezetőként annyit tudnék elmondani, hogy a gyerekeknek már az óvodában kell elkezdeni, nem az 
iskolában a sportra való nevelést. Ez a kis pálya télen-nyáron, egyaránt alkalmas a használatra. Régen 
focipályaként lett meghirdetve, de ma már Ovi-Spor. Többféle sporttevékenységet lehet ezen a pályán csinálni  a 
gyerekekkel az óvónőknek. Ami még lényeges, tavaly is elmondtam, hogy az óvónőket fel is készítik erre a 
programra, ahhoz, hogy ők ezt szakszerűen tudják végezni. Kérem a támogatást.  
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 102/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 56/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 102/2019 sz. – ” 
Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázat megvalósításához 
szükséges fejlesztési támogatás odaítélésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat által fenntartott óvodák között megkötött munkamegosztási megállapodások módosítása  

103/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 103/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Péter Lajos bizottsági tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 57/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 103/2019 sz. – 
”Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat által fenntartott óvodák között megkötött munkamegosztási megállapodások módosítása” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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7./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére  
90/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A létszám egy kicsit változott, és ennek megfelelően az összeg is. Kérdés, észrevétel? Kérem, 
szavazzunk a 90/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 58/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 90/2019 sz. – 
”Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban  5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Alapítványi támogatási kérelmek 

93/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Az előterjesztés első pontja az, ami minket érint, a Horizont Szociális Alapítvány támogatása, 
hiszen a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítványról a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságunk 
már döntött.  
 
Kállay Gáborné: A Horizont Szociális Alapítvány részére javaslom a kért 680.000,- forintot. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 93/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 59/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 93/2019 sz. – 
”Alapítványi támogatási kérelmek” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Horizont Szociális 
Alapítványnak 680.000,- forint összeg megjelölésével. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ státuszbővítési kérelme  

97/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Illyés Miklós: Az előterjesztés szerint 1 fő tűzvédelmi szakemberrel bővülne a létszám. Kérdés, észrevétel? 
Kérem, szavazzunk a 97/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 60/2019. (IV.24.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 97/2019 sz. – 
”Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ státuszbővítési kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye  

Sz-164/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: 3 csatolás van. Az első Z… M… Budapest IX. kerület …. és kéri mellette a fszt. 3-at. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-164/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Z… 
M….vonatkozásában. 
  
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 61/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-164/2019 
sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést Z… M… vonatkozásában. 
Határidő: 2019. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A második Sz… F… Budapest IX. kerület ….. komfort nélküli lakás. Nincs 26 nm egyik sem. 
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-164/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról S… 
F…vonatkozásában. 
 
 
ESZSB 62/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-164/2019 
sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést Sz… F… vonatkozásában. 
Határidő: 2019. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A harmadik L… L… A… Budapest IX. kerület ….. és az I. 20. számú lakást kéri csatolni. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-164/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról L… 
L…A…vonatkozásában. 
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ESZSB 63/2019. (IV.24.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-164/2019 
sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést L… L… A… vonatkozásában.” 

(2 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
Torzsa Sándor a bizottság tagja nemmel kívánt szavazni. 
 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Javaslat a 2019. évi óvodai sportpályázat elbírálására  

Sz-166/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel?  
 
Szilágyi Imre: Szeretném kiegészíteni az általunk kiküldött előterjesztést, egy módosítást szeretnék eszközölni 
benne, amennyiben elfogadható. Menetközben elszámolt a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda a korábbi 
támogatásával, így az előterjesztésben az a mondat, ami úgy szól, hogy a „Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
elszámolási határideje 2019. év április 30-án jár le, ezért nem szerepel a táblázatban”, ez értelemszerűen nem 
szerepel ugyanakkor benne, de 2019. április 17-én elszámolt.  A határozati javaslatot, az első táblázatot 
szeretném kiegészíteni azzal, hogy az Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda után írnánk azt, hogy Ferencvárosi 
Csicsergő Óvoda, pályázati programja az a Sportprogram, túrázás a szabadban volt, 240.000,- forint volt a tavalyi 
támogatási összeg és a mindösszesen sor ezáltal 1.800.000,- forintra változna.  
 
Illyés Miklós: Szerintem megfelelő. Kérem, szavazzunk az Sz-166/2019. sz. előterjesztés Irodavezető által 
mondottaknak megfelelően a határozati javaslatról, az elhangzott kiegészítéssel együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 64/2019. (IV.24.) sz. 

 Határozat 
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az ESZSB 55/2018. (IV.25.) sz. határozata alapján nyújtott 2018. évi 
óvodai sport pályázati támogatások elszámolását. 

Intézmény neve Pályázati program Egészségügyi, 
Szociális és Sport 

Bizottság 
döntése (Ft) 

Ferencvárosi Csudafa Óvoda Sporttevékenység, sportrendezvény 40.000,- 

Ferencvárosi Epres Óvoda Mikulás kupa – sporttevékenység 20.000,- 

Ferencvárosi Epres Óvoda Kirándulás az állat- és növénykertbe 65.000,- 

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Családi sportrendezvény - mulatság 242.500,- 

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Családi sportrendezvény - szüret 242.500,- 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Mátyás király lovagi tornája - családi 
rendezvény 

120.000,- 

Ferencvárosi Liliom Óvoda Kirándulás a „Vegas Farm” lovas tanyára 220.000,- 
Ferencvárosi Liliom Óvoda Családi sport délelőtt 120.000,- 

Ferencvárosi Méhecske Óvoda Családi sportnap 30.000,- 
Ferencvárosi Méhecske Óvoda Felfedező sporttevékenység a Molnár-

szigeten 
105.000,- 

Ferencvárosi Napfény Óvoda Budakeszi Vadasparki kirándulás 175.000,- 

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda Sport délelőtt az óvodában 40.000,- 

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda Családi sportnap az Eleven parkban 140.000,- 
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Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Sportprogram, túrázás a szabadban 240.000,- 

Mindösszesen:  1.800.000,- 

Határidő: 2019.április 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodák 
2019. évi sport pályázati támogatását, amelynek kifizetése a 2019. évi  költségvetési rendelet 3414. számú 
költségvetési sorának e célra biztosított 2.000.000,- Ft-os óvodai sport pályázati összegének terhére történik: 

Intézmény 
neve 

Pályázati program Rendezvény 
összköltsége 

Pályázott 
összeg 

Egészségügyi, 
Szociális és 

Sport 
Bizottság 
döntése 

Ferencvárosi 
Csicsergő 
Óvoda 

Közlekedési sportrendezvény  
260.000,- 

260.000,- 135.000,- 
 

Ferencvárosi 
Csudafa Óvoda 

Sporttevékenység, sportrendezvény  
200.000,- 

150.000,- 90.000,- 
 

Ferencvárosi 
Epres Óvoda 

Mikulás kupa  
60.000,- 

30.000,- 30.000,- 
 

Ferencvárosi 
Epres Óvoda 

Állatkert látogatás  
160.000,- 

100.000,- 70.000,- 
 

Ferencvárosi 
Kerekerdő 
Óvoda 

Májusi Családi sportrendezvény  
500.000,- 

450.000,- 300.000,- 
 

Ferencvárosi 
Kerekerdő 
Óvoda 

Családi sportrendezvény - óvodások avatása  
500.000,- 

450.000,- 300.000,- 
 

Ferencvárosi 
Kicsi Bocs 
Óvoda 

„Csömöszölő csőszök” - családi rendezvény  
300.000,- 

250.000,- 125.000,- 
 

Ferencvárosi 
Liliom Óvoda 

Egész napos lovasprogram a HUCUL lovas 
udvarban 

 
300.000,- 

300.000,- 225.000,- 
 

Ferencvárosi 
Liliom Óvoda 

„Így tedd rá” családi sport délelőtt, játékos 
mozgásos, ügyességi program  

 
300.000,- 

300.000,- 160.000,- 
 

Ferencvárosi 
Méhecske 
Óvoda 

Családi sportnap  
50.000,- 

45.000,- 40.000,- 

Ferencvárosi 
Méhecske 
Óvoda 

Sportolás fejlesztő eszközökkel a Tarzan 
Parkban 

 
138.000,- 

138.000,- 115.000,- 
 

Ferencvárosi 
Napfény Óvoda 

Kirándulás-lovaglás a Ceglédi Füle tanya és 
Erdei Iskolában 

 
400.000,- 

300.000,- 250.000,- 
 

Ferencvárosi 
Napfény Óvoda 

Családi sportnap  
100.000.- 

80.000.- 60.000,- 
 

Ferencvárosi 
Ugrifüles Óvoda 

Sportnap az óvodában  
60.000,- 

50.000,- 40.000,- 
 

Ferencvárosi 
Ugrifüles Óvoda 

 Sporttevékenység az Eleven parkban  
87.000,- 

77.000,- 60.000,- 
 

Mindösszesen:  3.415.000,-  2.980.000,- 
 

2.000.000,- 

Határidő: 2019. április 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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3./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az óvodai sport 
támogatására meghirdetett pályázaton nyertes pályázókkal kötendő támogatási szerződések aláírásáról abban 
az esetben, amennyiben a korábbi önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámoltak. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ Támogatási kérelmek 

Sz-167/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

       Zombory Miklós alpolgármester 
 
Zombory Miklós: A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetője kérelmet írt, azért, hogy megfelelő 
színvonalon tudják megtartani a gyermeknapot. Mivel 5 részlegük van, így 350.000,- forintot kérnek 
összességében. Itt a mostani gyerekek szülei, a régi gyerekek és a szüleik, és a jövőbeli gyerekek és szüleik 
részére tartják ezt a műsort, ez közösségfejlesztő, és ehhez szükséges nekik ez az összeg. Lesz lufi hajtogató, 
arcfestés, lovas kocsikázás, póni lovaglás, és mindegyebek. Nem szeretném az időt húzni, arra kérem a T isztelt 
Bizottságot, hogy támogassa a FEBI kérését, támogassuk a gyerekeket és szüleiket. 
 
Kállay Gáborné: A Budapest Hoppers Kötélugró Klubbnak tavaly is 900.000,- forintot adtunk, idén is ezt 
javaslom. A Rákospalotai REACTOR Sportegyesület sportolójának, Várdai Zoltánnak ped ig 200.000,- forintot 
javaslok. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-167/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott 
kiegészítéssel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 65/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 
terhére  
1./ a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények részére 350.000,- Ft támogatást biztosít a gyermeknapi 
programok minél színvonalasabb lebonyolításához. 
Határidő: 2019. április 24. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ a Budapest Hoppers Kötélugró Klub részére 900.000,- Ft támogatást biztosít a 2019. évi grazi Ifjúsági Európa 
Bajnokságon történő részvétel támogatása céljából. 
Határidő: 2019. április 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ a Rákospalotai REACTOR Sportegyesület részére 200.000,- Ft támogatást biztosít Várdai Zoltán ferencvárosi 
távfutó felkészülésének támogatása céljából. 
Határidő: 2019. április 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
4./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-3. pontban szereplő támogatások kifizetéséhez szükséges 
megállapodások megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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13./ Javaslat szabadidősport pályázatok elbírálására  
Sz-168/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Két olyan pályázat van, akit nem támogatunk, az egyik határidőn túl érkezett, a másiknap pedig a 
javaslata egyenlőre 0 forint. A 4 millió forintot egyébként elosztottuk, javaslom, hogy az irodának a javaslatát 
fogadjuk el.  Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-168/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Mezey István a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 
 
ESZSB 66/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy 
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja a sportszervezetek 2019. évi szabadidősport pályázatát, 
amely támogatások kifizetése az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019. (II.26.) hatályos 
költségvetési rendelet 3415. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 4.000.000,- Ft-os keretösszegének 
terhére történik: 

  Pályázó 2019. évi pályázati program 

ESZSB 
döntése 
alapján 

megítélt 2019. 
évi támogatás 

1 
Budapesti 
Szabadidősport 
Szövetség 

"Moccanj Ferencváros! Szabadidős Sportnap 
400.000,- Ft  

2 
Európa 2024 Ifjúsági 
Kulturális és 
Sportegyesület 

"Sportolj, válaszd az erőt" - Nyári szünidei gyermek 
sporttábor 

300.000,- Ft 

3 
Ferencvárosi 
Kosárlabda 
Egyesület 

Cápatábor Kunszentmiklóson -Angol-sport tábor 

250.000,- Ft 

4 
Ferencvárosi 
Természetbarát 
Egyesület 

FTE - Teljes élet a teljes családnak: séták, túrák, 
táborok a ferencvárosiak egészségéért 

650.000,- Ft  

5 
FTC Női torna 
szakosztály 

Tornázni Öröm! 
350.000,- Ft  

6 
Goldball '94 Football 
Club SE 

Nyári tábor IX. kerületi gyerekeknek 
250.000,- Ft  

7 
HA5KHC Puskás 
Tivadar Rádióklub 

Puskás rádiós tájfutó kupa és Velence-hegy ifjúsági 
tábor 

200.000,- Ft  

8 

Hátrányos Helyzetű 
Labdarugók a 
Magyar 
Labdarúgásért KHE 

Szabadidősport rendezvények   

200.000,- Ft  

9 
Kisterenyei 
Sportegyesület 

Nyári Angol-Sport Táborok 
("Magic English Camp" - Nyest) 

300.000,- Ft 

10 
Magyar Szektorlabda 
Szövetség 
 

határidőn túl érkezett 
érvénytelen 
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11 
Poronty 
Sporthorgász 
Egyesület 

"A halak szemében minden ember egyforma" 
0,- Ft 

12 Rókus IX. KHE 
Szabadidősport rendezvények, Aput a kapuba, Családi 
sportnap, Nyitott tornaterem, Mikulás foci kupa, Nyári 
sporttábor -Esztergom, Sakk bajnokság 

800.000,- Ft  

13 
Szent Pál Akadémia - 
HSE 

Inter Academy Futball Táborban való részvétel 
támogatása IX. kerületi gyerekek számára 

0,- Ft        

14 

Szervátültetettek 
Országos Szabadidő, 
Sport Turisztikai és 
Környezetvédelmi 
Egyesülete 

Szervátültetettek szabidősport tábora Vonyarcvashegy 

300.000,- Ft  

  Összesen: 4.000.000,- Ft 
Határidő: 2019. április 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a 2019. évben megítélt támogatási összegről szóló megállapodás csak abban az esetben kerülhet kifizetésre, 
amennyiben a pályázó a 2018. évben kapott támogatási összeggel elszámolt. 
Határidő: 2019. április 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szabadidősport támogatására meghirdetett pályázaton nyert 
szervezetek képviselőivel kötendő támogatási szerződések aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” című pályázat kiírására  

Sz-169/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Szerintem minél előbb írjuk ki, ez egy nagyon népszerű pályázat. Megvannak a javaslattevő 
bizottság tagjai is. Megvan a pályázati felhívás szövegszerűen is. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-
169/2019. sz. előterjesztés álló határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 
 
ESZSB 67/2019. (IV.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3942. Számú sorában elkülönített 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió forint 
keretösszeget pályáztatás útján osztja szét a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” pályázati program 
tárgyában a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságával együttműködve. 
Határidő: folyamatos, de legfeljebb 2019. december 31. 
Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja az Sz-169/2019. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati  felhívást e ́s a kapcsolódó 
formanyomtatványt e ́s felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről.  
Határidő: 2019.április 24. 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
3./ A pályázatok ESZSB által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 8 tagú 
javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára.  
A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
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1. Kállay Gáborné alpolgármester 
2. Illyés Miklós, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke 
3. Madár Éva vagyonkezelési koordinátor, Vagyonkezelési Iroda 
4. Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Humánszolgáltatási Iroda  
5. Gedeon Andor igazgató, Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 
6. Berecz Dénes családmentor, Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága  
7. Adott pályázattal érintett lakás elhelyezkedése szerinti egyéni önkormányzati képviselő  
8. FEV IX. Zrt. műszaki munkatársa 

Határidő: 2019. április 24. 
Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 
4./ az Sz-169/2019. számú előterjesztés 2. és 3. sz. mellékletét képező támogatási szerződést és 
együttműködési megállapodást tervezetként elfogadja, és felkéri Polgármestert a szakmai és pénzügyi teljesítést 
nem érintő, technikai jellegű módosításokat követően a végleges szerződések aláírására, valamint a pályázati 
program megvalósításához szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
Határidő: 60 nap 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

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


