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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. február 27-én 

13.30 órakor megtartott rendkívüli 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 (távol lévő), 
Péter Lajos, 
Vida Barbara, 
Kelemen László, 
Illyés Miklós, 
Haladi-Bús Balázs tagok. 
 

Hivatal részéről: 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Hajdú Erika referens, Halmai András irodavezető-
helyettes, Romáhnyi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Koór 
Henrietta csoportvezető, Dr. Kelemen Miklós Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Nemes Katalin 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: 
Dr. Mehler András a FESZ Kft. igazgató-helyettese, Ladányi Erika idősügyi koordinátor, 
 
Torzsa Sándor: Szeretettel köszöntök minden kedves irodavezetőt és miden kedves megjelentet. Megállapítom, 
hogy 10 fővel a Bizottság határozatképes, a bizottsági ülést 13:37 órakor megnyitom. Van-e a napirendhez 
kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirendről.  
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 32/2020. (II.27.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a szakbizottság által koordinált költségvetési sorok felosztására  

Sz-64/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

2./ Javaslat a szakbizottság által koordinált pályázatok kiírására  
Sz-65/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a szakbizottság által koordinált költségvetési sorok felosztására  

Sz-64/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Torzsa Sándor: Köszönöm Irodavezető Úrnak, a Hivatal munkatársainak, referens hölgyeknek, uraknak, hogy 
elkészítették ezt az anyagot, egyben szeretnénk az elnézésünket is tolmácsolni, mert valószínűleg ez az 
átalakítás sokkal jobb lett volna úgy, hogy ha egy előzetes egyeztetések előzik meg. Hiszem és vallom, hogy ez a 
most felállított rendszer, ez jól fog működni és mindenki érteni és látni fogja, hogy igazából ez azt a célt szolgálja, 
hogy közösen dolgozzunk és közösen végezzük a munkát. Ez egy jó, értékes anyag és láthatóvá válik, hogy 
egyébként mennyi munka és mennyi szándék és elkötelezettség van a Hivatal részéről a különböző feladatok 
ellátására. 
 
Zombory Miklós: A 3412 számú költségvetési sorral kapcsolatban lennének kérdéseim ez a „Sport és 
szabadidős rendezvények” sor, kérdésem, hogy ez a sor az, ami a Diák Alapítványhoz került volna eredetileg, 
aztán ez mégsem került oda? A másik kérdésem, hogy az „Üzemeltetés” sor 8 millió forint, ez mit takar? A 
„Támogatás” soron 2,5 millió forinttal szerepel erről is szeretnék valamit tudni. A következő kérdésem az „Előre 
nem tervezhető költség” soron 4 millió forint szerepel, ez milyen költség? 
 
Illyés Miklós: Nekem is a 3412. költségvetési sorhoz köthető a kérdésem, az látjuk, hogy ez egy magasabb 
összeg, mint a korábbi években volt. Kicsit rontja a képet, hogy Magyarország és Budapest egyik legnépszerűbb 
klubja a Ferencváros utánpótlás egyesületei ebből nem részesülnek, vagyis nem is ebből, de egy soron 
megszűnt a támogatásuk. Egy-két szerencsés szakosztály van, aki a sportalapból részesül. A másik kérdésem 
kapcsán a 6 millió forintos „Sport eszköz fejlesztést” kérdezném, erre ki lesz-e írva pályázat, ez kiknek lesz ki 
írva, ez tartalmazza-e azt a óvodai sporteszköz beszerzést, amely szerepel 1,2 millió forinttal és korábban is ki 
volt írva? A 3413 sor a „Diáksport fejlesztés” ez már a költségvetési vitában is említésre került, hogy ez 4 millió 
forint a 8 helyett. Látjuk, hogy van tartalék, amire szükség is lesz, mert ez körülbelül egy fél év kerete. A harmadik 
kérdésem a 3415 sor 2,5 millió forint, ami tavaly 4 millió forint volt, ez a kiemelt sport rendezvények 
megrendezésére van, ami kiderül az előterjesztésből, hogy ez a szabadidő sport pályázati támogatásnak felel 
meg. Ezt elég kevésnek tartom, még akkor is, ha van pályázó, aki itt is és a sportalapnál is tud pályázni. De ez 
tavaly is kevés volt, pedig akkor 4 millió forint volt, most meg 2,5 millió forint. Valószínűleg a tartalékkeret 
felhasználásra kerül, melyet Zombory Miklós is említett.  
 
Torzsa Sándor: Látjuk a sajtóban, hogy a Koronavírus egyre jobban közelít hazánk felé. Sajtóban megjelentek 
különböző hírek, hogy nem feltétlenül megfelelően vannak felkészülve erre a háziorvosok, illetve akár segítségre 
is lehet szükségük. Kérdezem, hogy mi igaz ebből és mit tudunk mi segíteni? 
 
Hajdú Erika: Nem venném el a Nemzeti Népegészségügyi Központ és Tiszti-főorvos Asszony kompetenciáját, 
annyit szeretnék jelezni, hogy jelenleg Magyarországon nincs igazolt és ismert koronavírus okozta 
megbetegedés. Ilyen jellegű gyanúval sem kezelnek senkit magyarországi fekvőbeteg intézményben. A Tiszti 
Főorvos Asszony különböző eljárásrendeket eljuttatott a háziorvos kollegáknak, ezek itt vannak 
rendelkezésünkre állnak, ezek jórészt szakmai protokollok, eljárások, melyek leírják, hogy milyen eszközök, 
felszerelések beszerzését javasolja, de csak Koronavírus jelenléte esetén a háziorvos kollegáknak. A háziorvos 
kollegákkal kommunikáltunk e tárgyban. Ők jelezték, hogy a szóban forgó FFT3-as szájmaszkot, illetve a 
különböző védőszemüvegeket megpróbálták beszerezni, ez jelenleg hiánycikk. Nyilvánvaló, hogy ez plusz 
költséget fog nekik jelenteni, hiszen a minimum feltételek között nem szerepel ezen eszközök megléte. Jelenleg 
minden orvosi rendelőben fertőtlenítő, (akár neomagnolos lúgosított kézmosó berendezések, vagy folyadékok) 
elérhető. Igyekeznek elkülönítetten kezelni a váróban a betegeket. De tudva lévő, hogy a „normál” 
influenzajárvány is jelen van az országban. A kollegák jelezték, hogy ez költséget fog jelenteni, ezt most 
kommunikálom a bizottság felé. Önkormányzatunk részéről első körben nem szeretnék sem pánikot kelteni, sem 
alábecsülni ezen megbetegedést. Azt javaslom a háziorvos kollegákkal együtt, hogy higgadt, nyugodt 
kiegyensúlyozott kommunikáció mellett kell ehhez a kérdéshez hozzáállni. Irodavezető Úr az egyéb oktatási és 
szociális intézmények felé az intézkedéseket megtette (óvoda-, bölcsöde vezetők, szociális intézmények, iskola 
vezetők) ezek a belső utasítások megtörténtek. A kollegák felkészültek ezeknek a végrehajtására. Amit mi 
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szeretnénk tudatosítani, hogy a szakma felkészült, a szakma tudja kezelni, mi kommunikáljuk a lakosság felé az 
egyéni óvintézkedéseket. Hiszen az egyénen is múlik ennek a járványnak illetve a továbbterjedés kezelése 
(személyi higiénétől kezdve, az alapvető egyszerű hogyan mossunk kezet, különböző egyszerű praktikákig). 
Visszatérve az eredeti kérdésre, hogy az Önkormányzat tud anyagi támogatást nyújtani, - nyilván utólagosan, 
mert még nincs Koronavírushoz köthető megbetegedés - azt tudjuk kezelni, hiszen ez majd a FESZ-nek is 
többletköltséget jelenteni, az ottani 120 orvos tekintetében. Plusz az alapellátásban 53 orvos tekintetében, és 
akkor még a védőnőkről nem beszéltünk. Ezt megköszönjük, ha van erre fedezet, vagy utólag be tudnak fogadni 
ilyen költséget. 
 
Torzsa Sándor: Kérdés, hogy kell-e most döntenünk, valamilyen sort nevezzünk-e meg, vagy jelenleg nem kell 
erről döntést hoznunk. 
 
Szilágyi Imre: Azt gondolom, hogy a tartalék nyújthat adott esetben fedezetet, illetve a Bizottságnak van saját 
önálló sora. Tehát amikor már tudjuk azt, hogy miről kell valójában beszélni, akkor azt az Iroda tudja összesíteni, 
akár anyagi, akár más értelemben, amit akkor be tudunk hozni a Bizottság elé, a Bizottság meg tudja tárgyalni és 
tud döntést hozni. 
 
Torzsa Sándor: Képviselő urak kérdéseire megpróbálok válaszolni és a kiegészítést kérem Irodavezető úrtól. 
Igen ezek azok a sorok, amelyeket mi úgy csoportosítottunk át, hogy szeretnénk azt, ha a tömegsport szélesebb 
körhöz jutna el és nem a látványsportokat szeretnénk támogatni, hanem a tömegsportot. Azért jó ez az 
előterjesztés, és azért jó, hogy a költségvetési sorokat át tudjuk tekinteni, mert az Önök idejében, amikor Önök 
vezették a várost, semmiféle rálátása nem volt a képviselőknek, így Önök sem tehették volna fel ezeket a 
kérdéseket. Mi ezen szerettünk volna változtatni, azért, hogy javaslatot tudjanak tenni, hogyan működjenek ezek 
a sorok. Ezért jó, hogy ez láthatóvá vált, mert kiderült, hogy azok az állítások, melyeket Önök megfogalmaztak a 
költségvetési vitában (hogy a Fradi nem kap támogatást) kiderült, hogy nem igaz. Teljesen világosan látható, 
hogy a Fradi igenis kap támogatásokat, méghozzá lényegesen nagyobb összegeket, mint amit sok esetben Önök 
javasoltak, ez a 3416 soron tökéletesen láthatóvá válik. 3412 sor, abban igazat adok Önöknek, hogy jó az, ha a 
Bizottság kap valamiféle tájékoztatást arról, hogy például a sportrendezvények keret, milyen típusú rendezvényt 
jelent. A bizottsági tagoknak jó ha nem facebook-ról tájékozódnak, ahogy ez az Önök idejében volt. Célszerűnek 
látom, hogy kérjük ennél a sornál, hogy a Bizottság kapjon egy tájékoztatót, erről a 29 millió forintról, minden 
rendezvény előtt, hogy el tudjunk menni, képben legyünk, fel tudjuk venni a napirendre, ha van hozzá javaslat. 
Ugyanezt javasolnám minden más rendezvénnyel kapcsolatos sornál is, 3301 sornál is vannak rendezvények, 
például Családi Sport- és Egészségnap, Nyitott Egészségnap, „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő. A 
nyugdíjas koncepciónál köszönnénk egy naptárat, mert tényleg rengeteg és színvonalas munkát végeznek, ha 
ezt előre megkaphatnánk, jó lenne. A sporteszköz támogatásnál, hogy készüljön egy tájékoztató, abban sem 
látok kivetnivalót. Ezzel erre is kapnánk rálátást, de ne felejtsék el, hogy az új költségvetésben minden elköltött 
fillérről érkezik egy beszámoló. Tehát nem az van, hogy úgy lesznek közpénzek elköltve, hogy arról Önök nem 
kapnak beszámolót. Hanem a felhasználásról év végén, jövő év elején érkezik beszámoló. 
 
Szilágyi Imre: Elnök úr is említette az ülés elején, hogy rövid idő állt rendelkezésre. Mindenképpen szerettük 
volna, hogy megbecsüljük az évi költségkereteket. Nézzék el nekünk, hogy az képviselő-testületi döntés óta  
eltelt tizenegynéhány napban a több ezer programot (amit az évben szeretnénk megvalósítani, akár idősügy, 
akár egészségügy, akár sport területén) részletesen nem tudtuk lebontani. A célunk az lett volna, hogy ne olyan 
költségvetési keretösszegeket határozzunk meg, hogy aztán adott sorról csak erre tudjunk pénzt költeni és más 
típusú feladatra ne. Van, amit picit tudok részletezni. A sport kapcsán reagálnék Zombory és Illés képviselő urak 
kérdéseire is. A 3415 sort kérdezte Illés Miklós, igen ez 2,5 millió forintos pályázati kiírás. Elnök úr elmondta, 
hogy ennek mi az oka. Ugyanúgy működik, ahogy a korábbi években, csak korábban 4 millió forint volt ezen a 
soron, még a sor elnevezése is ugyanaz, ebben változás nem történt. 3412 sor igyekeznék együtt egybe 
megválaszolni a két kérdést. Az első a „Sport és szabadidős rendezvények” sora  ez egy 29 millió forintos 
keretösszeg. A korábbi évek gyakorlatában általában 12 millió forint volt elköltve az éves sportrendezvényekre. A 
Diákolimpiai rájátszás, illetve a diáksport esetlegesen szükséges további finanszírozását biztosítanánk erről a 
költségvetési sorról körülbelül 5 millió forint összegben. Szeretnénk egy Ferencvárosi Olimpiát megvalósítani, ez 
egy új program, egy új rendezvény lenne a kerületben, ezt, körülbelül 10 millió forinttal terveztük. Szeretnénk egy 
„Kihívás napja” rendezvényt, 2 millió forint összegben. Kérdésként merült még fel az üzemeltetés Zombory urtól 
itt egy szabadtéri jégpálya, amit szeretnénk üzemeltetni. Nyilván itt sem tudtunk ennyi idő alatt ajánlatot szerezni, 



4 

 

ezért becsült összeggel dolgozunk. A támogatások 2,5 millió forintos összege merült fel még kérdésként.  
Korábban a bizottság költségvetési sorát terhelték azok a kérelmek, amik különböző fogyatékkal élő sportolóktól, 
adott esetben versenysportolóktól, speciális sportegyesületektől érkeztek. Most szerettük volna ezeket a 
kérelmeket, ha már van költségvetési fedezet, akkor a sporthoz hozzárendelni, mint területhez. Nagyjából a 
támogatások körébe azon kérelmeket tesszük be, ami ad-hoc jellegű kérelem, adott esetben a pályázati kiíráshoz 
nem tud csatlakozni, mert egy olyan világverseny vagy Európa verseny van amire szeretne némi támogatást 
kérni a pályázó. Az előre nem tervezhető költségek 4 millió forint, az hogy sok vagy kevés, azért nem szeretném 
megítélni, mert most gazdálkodunk először így 49,5 millió forinttal, ilyen feladatokra. Nyilván ha ez a pénz itt 
marad, akkor a Bizottság majd eldönti, hogyan ossza azt fel. Ha hozzá kell nyúlni, akkor természetesen csak a 
Bizottság engedélyével tudunk ehhez hozzányúlni. A sporteszközfejlesztésre 6 millió forint van előirányozva,  itt 
egy iskolai sporteszközfejlesztésre gondolnánk, 3 millió forint értékben. Valamint a kerületben működő 
sportegyesületeknek az eszközfejlesztésében gondolkodnánk, szintén 3 millió forint összegben. Pályázati forma, 
amiben gondolkodunk, ez még nem tisztázott kérdés, aminek az oka az idő rövidsége.    
 
Torzsa Sándor: Módosító javaslatként azoknak a javaslatoknak, amiket az ellenzéki képviselők megfogalmaztak 
egy részét én támogatnám befogadásra. Egyrészt, hogy a 3412 költségvetési sor „Sport és szabadidős 
rendezvények” rész sornál a rendezvény előtt a Bizottság kapjon egy tájékoztatót. Javaslom a Bizottságnak, hogy 
a „Sporteszköz fejlesztés” sornál a 6 millió forint pályázat útján kerüljön kiosztásra. Javaslom, hogy 3301 
költségvetési sornál a rendezvények (Nyitott Egészségnap, Családi Sport- és Egészségnap, „Zöld Pont” 
környezetvédelmi vetélkedő) megrendezése előtt a Bizottság kapjon tájékoztatót, hogy ezeken részt tudjunk 
venni. Ugyanúgy a 3355 idősügyi programnaptárat kapja meg a Bizottság, hogy ott is lássuk, hogy milyen típusú 
a programok vannak a tájékoztatóban. A tájékoztató döntést nem igényel, de a bizottsági tagok látják, hogy mi és 
hogyan fog történi. 
 
Szilágyi Imre: Kérdésem, hogy Elnök úr pontosan mit ért azon, hogy a rendezvényt megelőzően tájékoztassuk a 
bizottságot, időbeliség, vagy kötnénk valami összeghatárhoz. Tehát például 500 ezer forint alatti vagy feletti 
rendezvények, a két héten belüli, egy hónapon túli. Ez azért kérdezem, hogy a bizottságnak van munkaterve, ami 
nem feltétlen kőbe vésett. Nem szeretnék abba a problémába kerülni, hogy adott esetben egy rendezvényt, adott  
jeles naphoz próbálunk szervezni, nem biztos, hogy összeáll a rendezvény, amire a bizottság ülésezik. A 
következő ülés ezen túl mutat, ebben az esetben kezdeményezzük rendkívüli ülés bizottsági ülés összehívását 
minden esetben, vagy meg tudjuk szervezni ezen rendezvényeket. 
 
Torzsa Sándor: Tájékoztató alatt egy e-mailes tájékoztatót értek, kapjunk egy e-mailt, amiben le van írva a 
program, az időpont. Amikorra összeáll a program, Önöknek is meg kell hirdetni, tehát nyilvánvaló, hogy Önök 
sem az utolsó pillanatra hagyják ezt. Valószínű, hogy a program előtt már két héttel lehet látni, hogy mi lesz, 
ezzel egyidőben mi is kapjunk erről értesítést. Ha klasszikus tájékoztató formájában megkapjuk az is jó, ezt 
Önökre bízzuk. Legyen valami látható formája, akkor úgy fogalmaznék, hogy e-mailes tájékoztatót kapjunk.  
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a Sz-64/2020. sz. előterjesztés 1. / pontjához szóló módosításról, hogy a  
3412 számú „Sport és szabadidős feladatok” előirányzat kapcsán a Bizottság tagjai kapjanak e-mailes 
tájékoztatót, illetve a „Sporteszköz fejlesztés” sornál, pedig pályázat útján kerüljön felhasználásra az összeg. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 33/2020. (II.27.) sz. 
     Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 3412. számú „Sport és szabadidős 
feladatok” előirányzat kapcsán a Bizottság tagjai kapjanak e-mailes tájékoztatót, illetve a „Sporteszköz fejlesztés” 
sornál, pedig pályázat útján kerüljön felhasználásra az összeg. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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Torzsa Sándor: 3301 költségvetési sornál a rendezvények (Nyitott Egészségnap, Családi Sport- és 
Egészségnap, „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő) megrendezése előtt a Bizottság kapjon e-mailes 
tájékoztatót. 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 34/2020. (II.27.) sz. 
     Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 3301 költségvetési sornál a 
rendezvények (Nyitott Egészségnap, Családi Sport- és Egészségnap, „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő) 
megrendezése előtt a Bizottság kapjon e-mailes tájékoztatót. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: A 3355 soron az „Idősügyi programok”-nál az Idősügyi program naptárat kapja meg a Bizottság  
e-mailben 
 
A bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 35/2020. (II.27.) sz. 
     Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 3355 költségvetési sornál az 
Idősügyi programnál az Idősügyi program naptárat kapja meg a Bizottság e-mailes tájékoztatóban. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 36/2020. (II.27.) sz. 
     Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a fenti kiegészítésekkel úgy dönt, hogy: 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 

Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3413. 
számú „Diáksport” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 
 
 

Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Sport és szabadidős rendezvények (megbízási díjak, 
szerződések, rendezvények, stb…) 

29 000 000 Ft 

Üzemeltetés 8 000 000 Ft 

Sporteszköz fejlesztés 6 000 000 Ft 

Támogatások 2 500 000 Ft 

Előre nem tervezhető egyéb költség 4 000 000 Ft 

Összesen: 49 500 000 Ft 

Ferencvárosi Diákolimpiai versenyrendszer 
működtetése 

4 000 000 Ft 

Összesen: 4 000 000 Ft 
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3./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3414. 
számú „Óvodai sport tevékenység támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 
 
 
 
 

Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3415. 
számú „Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

 
 
 

Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3416. 
számú „Sport Alap” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Roma Kult. És Sport IX. Közh.E. Utánpótlás nevelés 2 000 000 Ft 

Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület Ferencvárosi kosárlabda utánpótlás 4 500 000 Ft 

Ferencvárosi Szabadidős SE 
Kézilabda utánpótlás nevelés a Középső-

Ferencvárosban 
2 500 000 Ft 

FTC kajak-kenu Utánpótlás nevelés 
Közhasznú Nonprofit Kft 

FTC Kajak-Kenu Sport Alap pályázat 5 000 000 Ft 

FTC Icehockey Utánpótlás 
Sportszolgáltató Kft. 

FTC jégkorong utánpótlás – töretlen 
fejlődés 2010 óta 

4 000 000 Ft 

FTC Női Torna KFt. Ferencvárosi torna központ 2 000 000 Ft 

Összesen: 20 000 000 Ft 

Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
6./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. 
számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok 2 100 000 Ft 

Nyitott Egészségnap 1 000 000 Ft 

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

műszerbeszerzésének támogatása 
4 000 000 Ft 

Rehabilitációs úszás 1 600 000 Ft 

Családi Sport- és Egészségnap 2 300 000 Ft 

„Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő 350 000 Ft 

Óvodai Egészségnapok 
Ferencvárosi Ugrifüles óvoda   100.000,- Ft 
Ferencvárosi Méhecske óvoda   100.000,- Ft 
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 

1 000 000 Ft 

Pályázat az óvodák sporttevékenységének 
támogatására 

2 925 000 Ft 

Óvodai sporteszköz beszerzés 1 200 000 Ft 

Óvodásjátékok a Nyúldombon 375 000 Ft 

Összesen: 4 500 000 Ft 

Pályázat 2 500 000 Ft 

Összesen: 2 500 000 Ft 
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Ferencvárosi Kerekerdő óvoda  120.000,- Ft 
 

Alapellátó orvosok szakmai találkozói 400 000 Ft 

Tartalék 250 000 Ft 

Összesen: 13 000 000 Ft 

Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
7./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3355. 
számú „Idősügyi koncepció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Idősügyi sportfoglalkozások 4 000 000 Ft 

Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, 
ismeretterjesztő programok 

1 800 000 Ft 

Egészségre értékként tekintő, egészségmegőrző programok 1 300 000 Ft 

Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok 2 700 000 Ft 

Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő 300 000 Ft 

Teljességfeszt 2020. 1 800 000 Ft 

Idősügyi programnaptár sokszorosítása és terjesztése 1 500 000 Ft 

Tartalék 600.000 Ft 

Összesen: 14 000 000 Ft 

Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
8./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3922. 
számú „Civil szervezetek támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

 
 
 
 

Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
9./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1-8. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges kötelezettségvállalások 
megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb 
indokolt intézkedés megtételére a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 

 
2./Javaslat a szakbizottság által koordinált pályázatok kiírására  

Sz-65/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Ebben a napirendben az előzőekben elfogadott költségvetési sorokhoz kapcsolódó pályázati 
kiírások olvashatóak. Itt szerepel egy kipontozott rész. Eddig az volt a gyakorlat, hogy az alpolgármester tett 
különböző javaslatokat a támogatások mértékéről. Mi megpróbáltuk ezt is demokratizálni, 4 fős bizottságot 
próbálunk kialakítani. Nyilván a bizottság dönt majd, ez csak egy előkészítő mechanizmus. A kipontozott részre a 
Szociális tanácsnok asszonyt, Jancsó Andreát javaslom minden határozati javaslatnál. 
 
Zombory Miklós: A kiírásban a tőled jobbra levők közül nem szerepel senki.  
 

Civil szervezetek támogatása (pályázat) 7 000 000 Ft 

Előre nem tervezett kiadások, tartalék 1 000 000 Ft 

Összesen: 8 000 000 Ft 
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Torzsa Sándor: A bizottsági üléseken Önöknek módjukban áll majd módosító javaslatokat megfogalmazni. De 
ha szeretnének Önök is részt venni az előkészítésben, akkor az előkészítő bizottság tagjainak számát emeljük 
meg 5 főre, és akkor delegáljanak a bizottságba Önök is egy főt. 
 
Szilágyi Imre: Egy apró módosítást szeretnék a 4./ határozati javaslathoz. Kérném, a „gyermek háziorvosi” szót 
húzzuk ki a határozati javaslatból, mert nekik külön költségvetési soron van biztosított támogatási forrás. A 
pályázati anyag így is készült el, itt technikai hiba történt. 
  
Torzsa Sándor: Több kiegészítés, kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-65/2020. sz. előterjesztés 
4./ határozati tervezethez érkezett módosításról, mely szerint a felsorolásból a „gyermek háziorvosi” szó kerüljön 
kivételre. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 37/2020. (II.27.) sz. 
     Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-65/2020. sz. – „Javaslat a 
szakbizottság által koordinált pályázatok kiírására” című előterjesztés 4./ határozati tervezetben, a felsorolásból a 
„gyermek háziorvosi” szó kerüljön kivételre. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérdésem Jancsó Andreához, hogy vállalja-e az előkészítő bizottságban a részvételt. 
 
Jancsó Andrea: Vállalom az előkészítő bizottság munkájában való részvételt. 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a Sz-65/2020. számú előterjesztés határozati javaslatairól, a fenti 
kiegészítéssel, valamint azzal, hogy a kipontozott helyre Jancsó Andrea neve kerül. 
 
ESZSICB 38/2020. (II.27.) sz. 
     Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3415. számú során elkülönített 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer 
forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ A szabadidősport támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő 
- alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 
tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület 
számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda, - szabadidősporttal foglalkozó tisztviselője  
4           Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő) 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő:2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ a hatályos költségvetési rendelet költségvetési rendelet 3301. számú során elkülönített keretösszeg terhére 
4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az 
Sz-65/2020. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 
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formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ A közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és 
műszer beszerzésének támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által 
történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati 
anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-
testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, - egészségüggyel foglalkozó tisztviselője  
4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő) 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ a hatályos költségvetési rendelet 3922. számú során elkülönített keretösszeg terhére 7.000.000,- Ft, azaz 
hétmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
6./ A civil szervezetek támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő 
- alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 
tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület 
számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője  
4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő) 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
7./ a hatályos költségvetési rendelet 3414. számú során elkülönített 2.925.000,- Ft, azaz kettőmillió-
kilencszázhuszonötezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-
65/2020. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 
formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
8./ Az óvodai sport tevékenység támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati 
anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-
testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda, - szabadidősporttal foglalkozó tisztviselője  
4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő) 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

             (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, az ülést 14:09 órakor bezárom.  
 

k.m.f. 
 
 

 Torzsa Sándor 
 elnök 
 
Zombory Miklós 
bizottsági tag 
 
 
 
Nemes Katalin 
jegyzőkönyvvezető 


