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ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2019. április 24-i ülésére 
 
Tárgy:  Támogatási kérelmek 
 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

Zombory Miklós alpolgármester 
   
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
Bukovszki Andrásné, Intézményfelügyeleti Csoport 
Klenóczky Beáta sportreferens, Humánszolgáltatási Iroda 

     
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s. k.  
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 

igen X 

nem  

 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Budapest Hoppers Kötélugró Klub, 

valamint a Rákospalotai REACTOR Sportegyesület az alábbi támogatási ügyekkel keresték 

meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát. 

 

I. 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 

 

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (továbbiakban: FEBI) intézményvezetője 

támogatási kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához. 

Kérelmében, az öt bölcsődei részlegben ellátott gyermekek számára szervezett gyermeknapi 

programok minél színvonalasabb lebonyolításához kérte a támogatást. 

  

A különleges programokon a bölcsődés gyermekek és családjaik, valamint a volt és leendő 

bölcsődés gyermekek és családjaik vesznek részt. A FEBI dolgozói különleges élményekhez 

kívánják juttatni a résztvevőket. 

 

Igényelt költség 350.000,- Ft, amely a következőket tartalmazza: 

- gyermekműsorok megvásárlása, 

- lufi-hajtogató bohóc, arcfestés biztosítása, 

- lovas kocsikázás, 

- póni-lovaglás, 

- egyéb eszközök biztosítása.  

 

II. 

Budapest Hoppers Kötélugró Klub 

 

A Molnár Ferenc Általános Iskola tanulóiból álló Budapest Hoppers Kötélugró Klub (a 

továbbiakban: Kötélugró Klub) a grazi EB-re történő kiutazáshoz kéri az Önkormányzat 

támogatását. 

 

A Budapest Hoppers Kötélugró Klub csapata 2012-ben alakult meg iskolai szakkör keretében, 

majd a 2018. évtől működnek sportegyesületként. Sportolóik a hét év alatt számos versenyen 

mérettették meg magukat, ezzel is öregbítve nem csak az iskola, hanem Ferencváros jó hírét is. 

 

2017 nyarán a csapat a sikeres kvalifikációt követően az Önkormányzat támogató segítségével 

kijutott az Ifjúsági Európa Bajnokságra Portugáliába, ahol nagyon szép eredményeket ért el. 

 

A csapatversenyen a lányok párosban 5., csapatban 6., gyorsasági versenyszámban pedig 11. 

helyezést értek el (kategóriájukban 23 csapat versenyzett). Egyéni indulóként Csepeli Anikó 

kvalifikálta magát a versenyre, ahol a 180 mp-es futás versenyszámban 7. helyezést ért el 35 

versenyző közül. 

 

2018-ban Shanghai-ban került megrendezésre a Világbajnokság, ahova a csapat mellett három 

egyéni csapattag is kvalifikációt szerzett. Ezen a nemzetközi versenyen is szép eredményeket 



értek el. A csapat gyorsasági versenyszámban 8. lett, Csepeli Anikó egyéni gyorsasági 

versenyszámban az 5. helyezést érte el. 

 

Idén Graz-ban lesz Ifjúsági Európa Bajnokság, ahol ismét meg szeretnék mérettetni magukat. 

Ez a verseny fejenként 150.000,- Ft-ba kerül, ami a 6 versenyzőnek és a 2 edzőnek 1.200.000,- 

Ft kiadást jelent. 

 

Arra kérik az Önkormányzatot, hogy idén is 900.000,- Ft-tal támogassa a kiutazás és részvétel 

költségeit. 

 

III. 

Rákospalotai REACTOR Sportegyesület 

 

A Rákospalotai REACTOR Sportegyesület kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 

kerületünkben élő Várdai Zoltán távfutó felkészülését és versenyzését támogassa. 

 

A 2019. évben fő versenye az Ultra Tisza-Tó futás lesz, melynek távja 111 km. A verseny és 

felkészülés költségeihez (nevezési díj, utazási költség, edzőtábori szállás, étkezés, sportruházat, 

cipők, melegítő, szél- és esővédő), és táplálék-kiegészítők beszerzéséhez kérik a támogatást. 

 

Várdai Zoltán Ferencvárosban él és edz, valamint aktívan hozzájárul a kerület sportéletéhez a 

mozgás, futás népszerűsítésével (Teknős Futó Klub az Aszódi lakótelepen), illetve a 

„szemétszedő futás” – Plogging magyarországi meghonosításában is jelentős részt vállalt. 

 

 

 

A fenti támogatások folyósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(II.26.) számú önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 

költségvetési sorának terhére van lehetőség. 

 

A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására.  

 

Budapest, 2019. április 11. 

 

 

 

Kállay Gáborné s. k. Zombory Miklós s. k. 

alpolgármester alpolgármester 

 

 

Mellékletek:  
1. számú melléklet – FEBI kérelme 

2. számú melléklet – Kötélugró Klub kérelme 

3. számú melléklet – Rákospalotai REACTOR Sportegyesület kérelme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(II.26.) számú önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 

költségvetési sorának terhére  

 

1. a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények részére …..,- Ft támogatást biztosít a 

gyermeknapi programok minél színvonalasabb lebonyolításához. 

 

Határidő: 2019. április 24. 

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 

2. a Budapest Hoppers Kötélugró Klub részére ……,- 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 ……,- Ft támogatást biztosít Várdai 

Zoltán ferencvárosi távfutó felkészülésének támogatása céljából. 

 

Határidő: 2019. április 24. 

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

4. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-3. pontban szereplő támogatások 

kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

 



2. számú melléklet

 



3. számú melléklet

 



 


