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ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2019. május 15-i ülésére 
 
Tárgy:  Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és 

Sportegyesületének és a Magyar Goju-Kai Szövetség kérelme 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    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! 

 

1. A Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete (a továbbiakban: 

Sportegyesület) kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy a IX. kerületben élő 15 éves 

Domonkos Ádám úszó (Magyarország legfiatalabb szervátültetett fiú sportolója) részvételi 

költségeit a Szervátültetettek Világbajnokságán támogassa.  

 

A Világbajnokságon (Anglia – Newcastle) történő részvételi és nevezési költségek 

sportolónként 450.000,- Ft-ot tesznek ki, amely összeg a Sportegyesületnek komoly kiadást 

jelent, különös tekintettel arra, hogy szervátültetett sportolóik közül többen kerültek be a 

magyar szervátültetett válogatottba. 

 

A Sportegyesület kéri az Önkormányzat segítségét, hogy éremesélyes versenyzője 

elindulhasson a VB-n, mely – azon kívül, hogy Magyarországnak hírnevet szerez – a 

transzplantált fiataloknak önbizalmat, kitartást, és a sportolás folytatásához, valamint a 

krónikus betegség miatt előforduló nehézségek leküzdéséhez további erőt ad. 

 

Domonkos Ádám eddigi eredményei:  

2016-ban a Szervátültetettek Európa Bajnokságán négyszeres aranyérmes volt (50 és 100 

méteres mellúszás és gyorsúszás versenyszámokban). 

2018-ban pedig ötször állhatott fel a dobogó tetejére úszásban.  

A támogatás folyósítására az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete 3143. 

számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére van lehetőség. 

2. A Magyar Goju-Kai Szövetség támogatási kérelemmel fordult Ferencváros 

Önkormányzatához, hogy a kerületben élő Molnár Dániel, karate (kumite +84 kg) válogatott 

kerettag 2019. évi felkészülési és versenyzési költségeihez támogatást nyújtson. Molnár 

Dániel a Corvinus Egyetem hallgatója és a 2020. évi Tokióban megrendezésre kerülő 

Olimpiára szeretne kvótát szerezni.  

 
Molnár Dániel eredményei és céljai: 

 

A NOB döntését követően számos alkalommal végzett az olimpiai kvalifikáció meghatározó 

részét képező Karate1 Premier League világkupa sorozat állomásain pontszerző és dobogós 

helyeken. Sportkarrierje első felnőtt érem-mérkőzését játszhatta az Európa-bajnokságon 

(2017), illetve képviselhette hazánkat minden idők legnagyobb világbajnokságán (2018) is. 

Az idei évben a fő célja a minszki Európa Játékokra való kvalifikáció megszerzése és az 

olimpiai csapatba kerülés. 

2016 nyarán a WKF Karate sportágat beválasztották az olimpiai programba, ezáltal elérhető 

közelségbe került az olimpiai részvétel, és egy esetleges éremszerzés egyaránt.  

A sportoló a 2020-as tokiói olimpián a +75kg súlycsoportban indulna.  

 



Kérem a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot, hogy az előterjesztésben 

foglaltak alapján döntsön a határozati javaslatról. 

 

Budapest, 2019. május 9. 

 

Melléklet: 2 Kérelem és költségvetés 

 

Tisztelettel: 

 

 Kállay Gáborné s. k. 

 alpolgármester 



„A” Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének részére 

………….…. Ft támogatást nyújt a 2019. évi Szervátültetettek Világbajnokságán részt 

vevő ferencvárosi Domonkos Ádám részvételi költségeinek biztosítása céljából a 

3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2019. május 15. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. A Magyar Goju-Kai Szövetség részére Molnár Dániel 2019. évi felkészüléséhez és 

versenyzéséhez …………………. Ft támogatást nyújt a 3143. „Szociális és 

köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.  

 

Határidő: 2019. május 15. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges 

támogatási szerződések megkötéséről. 

 

Határidő:  döntést követő 30 napon belül 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” Határozati javaslat 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Trappancs 

Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének kérelmét. 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Magyar Goju-Kai 

Szövetség kérelmét  

 

Határidő: 2019. május 15. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 


