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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Az 1956 Magyar Nemzetőrség, a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért
Közhasznú Egyesület, a PolePlay Rúdsport és Légakrobatika Egyesület, a Ferencvárosi
Csicsergő Óvoda, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Siketek Sport Klubja Röplabda
Szakosztálya, az FTC Icekockey Utánpótlás Kft., valamint a Fehér Gyűrű Közhasznú
Egyesület az alábbi támogatási kérelmekkel keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban Ferencváros Önkormányzata).
I.
1956 Magyar Nemzetőrség
Dömötör Zoltán, az 1956 Magyar Nemzetőrség (2141 Csömör, Petőfi utca 33.)
főparancsnoka, 2019. május 11. napján érkezett levelében (1. sz. melléklet) támogatási
kérelemmel kereste meg Ferencváros Önkormányzatát.
Az 1956 Magyar Nemzetőrség olyan alulról szerveződő, erős társadalmi támogatottságú, de
hierarchikus szervezeti felépítésben működő társadalmi szervezet, mely az állampolgárok
önként vállalt, Magyarország védelme iránt érzett személyes elkötelezettségére alapszik.
Céljuk a fiatalok hazafias nevelése, valamint a történelmi és katonai hagyományok ápolása és
a karitatív tevékenységben való részvétel.
A fentiek szellemében került eddig négy alkalommal megrendezésre a Tóth Ilona Női
Kézilabda Emléktorna. A verseny célja Tóth Ilonáról, az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőséről történő megemlékezés, valamint a sportág népszerűsítése, a meghívott
csapatok részére megfelelő színvonalú mérkőzések biztosítása. A résztvevő csapatok,
játékosok, vendégek közötti sportkapcsolatok, sportbarátságok kialakítása, fejlesztése.
Nagy segítséget jelentene számukra, amennyiben Ferencváros Önkormányzata támogatást
nyújtana a 2019. augusztus 31-i jubileumi Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna sikeres
megrendezéséhez, melynek helyszíne a Csömöri Sportcsarnok lesz.
II.
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület
A Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület elnöke,
Sándor László 2019. május 20. napján kéréssel fordult az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsághoz. Az egyesület általános és középiskolát befejező, ballagó tagjai és szüleik
részére kedveskedni szeretnének egy délutáni szórakoztató műsorral, szendviccsel, üdítőkkel
és egyebekkel, hogy ösztönözzék őket és számukra továbbra is a sport és az egészség legyen
az első szempont. Kérelmüket jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

III.
PolePlay Rúdsport és Légakrobatika Egyesület
A Poleplay Rúdsport és Légakrobatika Egyesület kérelmezte Marosvölgyi Noémi rúdsport
magyar bajnok, ferencvárosi lakos világbajnokságon történő részvételének támogatását. A
versenyző idén ötödik alkalommal nyert magyar bajnokságot az Elite kategóriában. Ezzel az
eredménnyel kvalifikálta magát a Montrealban megrendezésre kerülő idei Világbajnokságra,
ahol eddigi eredményei alapján esélye van a dobogós helyezésre. A versenyen való részvétel
és a felkészülés finanszírozásához használnák fel a támogatást.
IV.
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda vezetője kérelmében a 2019. szeptember 19. napján
megrendezésre kerülő „Ferencvárosi Óvodák Első Kerékpáros Tudáspróbája” elnevezésű
rendezvény megszervezéséhez kér támogatást. A program célja a kerületi óvodákban
nevelkedő gyermekek által megismert közlekedési helyzetek és szabályok játékos gyakorlati
alkalmazása, a biztonságos közlekedéshez szükséges szokások kialakítása.
A rendezvényen 7 óvoda vesz részt, óvodánként 4 gyermekkel.
Igényelt költség 773.000,- Ft, amely a következőket tartalmazza:
- óvodák ajándékai,
- a lebonyolításhoz szükséges eszközök,
- vendéglátás.
V.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
A kérelemben leírtak szerint a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Ferencvárosi Helyi
Csoportja (a továbbiakban: NOE) idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. Az
évfordulóról 2019. október 12. napján a Párbeszédek Házában kívánnak ünnepi rendezvény
keretében megemlékezni. A rendezvényre 150-200 fő, a NOE-vel kapcsolatban álló családok
tagjait várják.
A rendezvényen áttekintik és bemutatják a NOE megalakulását, 30 éves történetét, felidézve a
közös élményeket, ismertetik munkájukat, mely magában foglal az életviteli, kulturális,
gyermeknevelési tanácsadásokat, nagytételben történő közös ruha és pelenka vásárlásokat,
belföldi és határon kívüli kirándulásokat, táborozásokat. A NOE Ferencvárosban jelenleg 27
család életét könnyíti meg. Minden hónap második hétfőjén tartja közösségi alkalmait.
A NOE a kérelemben bemutatott program megvalósításához kéri Ferencváros Önkormányzata
150.000,- Ft összegű támogatását.
VI.
Siketek Sport Klubja
(Röplabda szakosztály)
A kérelmező az V. Siketek Röplabda Bajnokok Ligája női röplabda tornán való részvételhez
kéri Ferencváros Önkormányzatának támogatását. A Varsóban megrendezésre kerülő
versenyen 8 hallássérült játékos és egy edző szeretne részt venni. Az utazás, szállás és étkezés

költségéhez kérnek támogatást, hogy az utánpótlás leány röplabdások számára nemzetközi
versenylehetőséget és pozitív élményeket biztosíthassanak.
VII.
FTC Icehockey Utánpótlás Kft.
Az FTC Icehockey Utánpótlás Kft kérelmében az immár hagyományos utánpótlás-toborzó
torna megrendezéséhez kérik Ferencváros Önkormányzatának támogatását. Az idei évben a
nyári szünidőt kihasználva száraz edzéseken ismertetik meg a gyerekekkel a jégkorongozás
alapjait. A foglalkozásokat a József Attila-lakótelep „Nagyjátszóján”, az elkerített betonos
pályán tartják majd, augusztus folyamán 8 alkalommal, a délutáni órákban.
A nyílt edzéseket a szakosztály megfelelő végzettségű edzője vezeti és azokat a gyerekeket,
akik kedvet kaptak a sportághoz, a jégkorong csapatok korosztályos jeges edzéseire is várják
majd. A toborzó eszközszükségletét (mobil kapu, floorball ütő, labda, lőpad kapu, stb)
finanszíroznák a támogatásból.
VIII.
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület az elmúlt évben Ferencváros Önkormányzatának
támogatásával „A krízisen innen és túl” címmel szakmai együttműködést erősítő
tréningsorozatot tartott 5 alkalommal, a kerületi nevelési-szociális területen dolgozó
szakemberek számára.
A tréning során a résztvevők megerősíthették kompetenciájukat, és fejleszthették módszertani
tudásukat, ezzel szakmai párbeszédet biztosítva a nevelési és szociális intézmények
képviselőivel. A résztvevők részéről nagyon pozitív volt a visszacsatolás.
Az idén „Ki/mit segít a segítőnek?” témában szeretnének hasonló tréninget tartani a szociális
ellátórendszerben dolgozó szakemberek számára. Azt az ellenállási képességet járják körül,
amely abban segít a szakembereknek, hogy hogyan tudják visszanyerni jó mentális
állapotukat egy-egy megerőltető, nehéz élethelyzet után. Az igényelt támogatási összeg:
200.000,- Ft.
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület az elmúlt évben 100.000,- Ft összegű támogatást kapott,
mellyel maradéktalanul elszámolt.
IX.
Egészséges Táplálkozásért Egyesület
Lőrinczné Táborfi Julianna, az Egészséges Táplálkozásért Egyesület elnöke jelen előterjesztés
9. számú mellékletét képező, 2019. június 11. napján kelt levelében leírta, hogy 2019. október
5. napján a Ferencvárosi Művelődési Központban kívánják megrendezni az V. Életminőség
Fesztivált.
A fesztivál központi tematikája az életminőség, az életminőséget meghatározó elemek
bemutatása, mely magába foglalja a női-férfi szerepek, a párkapcsolati kérdések, a családi élet
harmóniája, az egészséget szolgáló mozgás kérdését, a test-lélek harmonizálását, komplex
életmódváltást elősegítő előadások tartásával.

Céljuk új innovációs eljárások, technikai megoldások, termékek, módszerek, eszközök
bemutatása az emberi életminőség javítása érdekében.
A
kérelmükben
bemutatott
programok
megvalósításához
Önkormányzatának 1.000.000,- Ft összegű támogatását.

kérik

Ferencváros

A fenti támogatások folyósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére van lehetőség.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot, hogy az előterjesztésben
foglaltak alapján döntsön a határozati javaslatról.
Budapest, 2019. június 20.

Tisztelettel:
Kállay Gáborné s. k.
alpolgármester

Zombory Miklós s. k.
alpolgármester

Melléklet:
1. számú melléklet:
1956 Magyar Nemzetőrség kérelme
2. számú melléklet:
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért
Közhasznú Egyesület kérelme
3. számú melléklet:
PolePlay Rúdsport és Légakrobatika Egyesület kérelme
4. számú melléklet:
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda kérelme
5. számú melléklet:
Nagycsaládosok Országos Egyesületének kérelme
6. számú melléklet:
Siketek Sport Klubjának kérelme
7. számú melléklet:
FTC Icehockey Utánpótlás Kft kérelme
8. számú melléklet:
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület kérelme
9. számú melléklet:
Egészséges Táplálkozásért Egyesület kérelme

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
1. az 1956 Magyar Nemzetőrség részére a Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna
megrendezéséhez ……………..Ft összegű támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális
és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 26.
Kállay Gáborné alpolgármester

2. a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért KHE részére a ballagó és
érettségizett sportolók megünnepléséhez …………………. Ft összegű támogatást
nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 26.
Kállay Gáborné alpolgármester

3. a PolePlay Rúdsort és Légakrobatika Egyesület részére az Egyesület tagja,
Marosvölgyi Noémi VB részvételéhez ……………….. Ft összegű támogatást nyújt a
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 26.
Kállay Gáborné alpolgármester

4. a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda részére a „Ferencvárosi Óvodák Első Kerékpáros
Tudáspróbája” elnevezésű program lebonyolításához ………,- Ft összegű támogatást
nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 26.
Zombory Miklós alpolgármester

5. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére a Sz-…/2019. számú előterjesztésben
meghatározott rendezvény megvalósításának támogatása céljára ………….…., Ft
összegű támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 26.
Kállay Gáborné alpolgármester

6. a Siketek Sport Klubja részére az V. Siketek Röplabda Bajnokok Ligáján (Varsó)
történő részvételhez …………………… Ft támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális
és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 26.
Kállay Gáborné alpolgármester

7. az FTC Icehockey Utánpótlás Kft részére az augusztusi jégkorong toborzó
megrendezéséhez ………………………. Ft támogatást nyújt a 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 26.
Kállay Gáborné alpolgármester

8. a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület részére a szociális témájú tréningek, mentális
felkészítések megvalósításához ………………………. Ft támogatást biztosít a 3143.
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 26.
Kállay Gáborné alpolgármester

9. az Egészséges Táplálkozásért Egyesület részére az V. Életminőség Fesztivál
megvalósításához………………………. Ft támogatást biztosít a 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. június 26.
Kállay Gáborné alpolgármester

10. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges
támogatási szerződések megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

a döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester
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