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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-án  

14.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Mezey István, 
   Gyurákovics Andrea, 

Kulpinszky Eleonóra, 
Dr. Kornya László, 
Torzsa Sándor, 

   Péter Lajos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre 
irodavezető, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Riskó György jogi 
munkatárs, Hajdu Erika, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Vajasné Kabarecz Ágnes, Dauner 
Kristóf, Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, T. Zuggó Tünde, dr. Székelyhidi Lívia alpolgármesteri 
munkatársak, Koór Henrietta csoportvezető, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Dr. Kovács 
József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató, Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Baranyi Krisztina képviselő, Zsoldos Andrásné, Szundyné Ihász 
Erzsébet óvodavezetők. 
 
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság minden tagját, a Hivatal 
résztvevőit és meghívottainkat. Megállapítom, hogy 7 fővel a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. 
Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 137/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítására (egyfordulós) 

64/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-2016. 
nevelési évre 

49/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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3./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, valamint a 
szakértői bizottság összetételének meghatározására 
 47/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
4./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező 
változások végrehajtására 

67/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

       Zombory Miklós alpolgármester 
 
5./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2015. évi felhasználására 

Sz-102/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
6./ Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására 
 66/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
7./ Javaslat alapítványok támogatására 
 63/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (II.24.) 
számú költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszeg felosztására 

Sz-103/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
9./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (II.24.) 
számú költségvetési rendeletében az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszegének felosztására 
(3414. számú költségvetési sor) 

Sz-127/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
10./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi szabadidősport pályázatának 

meghirdetésére – 3415. számú költségvetési sor terhére 
Sz-118/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
11./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IX. Tankerületének támogatási kérelme 

Sz-112/2015. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
12./ Lakhatást segítő támogatások 

Sz-124/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
13./ Sósné Görömbei Linda lakás iránti kérelme  

Sz-117/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 
14./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására 
 Sz-125/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Illyés Miklós 

(7 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Torzsa Sándor: Tudom, hogy szorosan nem kapcsolódik a bizottság napirendjébe, de szeretném felhívni a 
városvezetésnek a figyelmét, és talán érdemes ezt megfogadni, vagy végiggondolni, hogy március 15-től 
megváltozott a boltok nyitvatartási rendje. Engem egy picit érdekelne az, hogy itt a Belső-Ferencváros, Ráday 
utca és környéke, ami egy „kereskedő, turisztikai negyeddé” nőtte ki magát az elmúlt években, vajon hogyan 
fogja befolyásolni ez a nyitvatartási rendet, hogy vasárnap zárva vannak a boltok? Van e erre valamiféle 
hatástanulmány? Azt hallani, hogy a város bizonyos részein nyitva lehetnek vasárnap is az üzletek. Ezek főként 
az V., VI., VII. kerület. Nem lenne célszerű esetleg végiggondolni - már csak a Bálna miatt is, hogy a 
városvezetés megkeresi Rogán Antal képviselő urat, aki ennek a körzetnek az egyéni képviselője, hogy talán 
Belső-Ferencváros is turisztikai jelentőséggel bír, és hogy kerüljön bele ez az övezet is ebbe a részbe, mert 
esetlegesen ez nem lenne rossz ennek a városrésznek. 
 
Illyés Miklós: Azt hiszem, hogy nem, tényleg nem bizottsági téma. Esetleg hogyha egy képviselő-testületi ülés 
előtti napirend, ott el tudom képzelni. Nem hiszem, hogy ez a rész ráadásul olyan értelemben az Önkormányzatot 
és a rendeleteinket érintené, amire itt mi most tudnánk reagálni.  
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulós) 

64/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Kállay Gáborné: Az előterjesztés 3. bekezdésben van egy sor, amit szeretnék kérni, hogy vegyük ki az 
előterjesztésből. Ez a „valamint az évente egy alkalmanként adható helyi gyógyszertámogatásban részesülők 
körének bővítése, illetve bővítésére”, mert ez véletlenül maradt benne még egy korábbi anyagból. 
 
Torzsa Sándor: Nem szeretnék „idegen tollakkal ékeskedni”, de most egy picit azt fogom tenni. Itt egy pár 
bizottsági üléssel ezelőtt döntöttünk egy Úrnak a lakástámogatási kérelméről. Lakbértámogatást szeretett volna 
kérni és nem IX. kerületi lakcímmel szerepelt, és mi ezt az úriembert elutasítottuk. Az LMP-sek megkeresték ezt 
az úriembert, és kiderült, hogy ez a lakás a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlemény. Sok ilyen 
lakás létezik egyébként, hiszen a tömbrehabilitációnak ez volt a lényege, hogy vásárolunk bérlakásokat más-más 
kerületekben, ahova el vannak költöztetve az emberek. Ők csak a Ferencvárosi Önkormányzathoz tudnak 
fordulni egyébként lakbércsökkentési kérelemmel, hiszen a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában van ez a 
lakás. Ha jól értem a jelenlegi rendelettervezetet, akkor ezek az emberek nem tudnak idefordulni, tehát nem 
tudnak ezekben a támogatásokban részesülni. A helyi önkormányzathoz pedig értelemszerűen - hiszen nem az 
ottani helyi önkormányzaté a lakás, nem tudnak szintúgy fordulni. Ezt a problémát kellene szerintem valahogyan 
áthidalni, merthogy ez egy teljesen jogos problematika tud lenni, hiszen ebből kifolyólag kiesnek ebből a szociális 
lehetőségből. A másik, amit én jeleztem, csak nem volt 100%-osan világos, - és most a rendeletmódosításban 
egyébként korrektül szerepel, ez a „gyógytámogatás”, hogy erről kik döntenek. Ez jó, hogy bekerül, hogy a 
Polgármester dönt erről. Ez így egy világosabb helyzet. Ahogy látom, ez a rendeletet szépen kezd kialakulni. Jó 
az, hogyha az ilyen kérdésekre is még a későbbiek során esetleg visszatérünk. 
 
Szilágyi Imre: Nagyon röviden reflektálnék, csak annyi, hogy a nevezett Úr, akiről beszélünk, ha jól tudom 
Zuglóban él életvitelszerűen, a legjobb tudomásunk szerint. A rendelet pedig úgy szól, hogy bejelentett 
lakóhellyel kell rendelkeznie a kerületünkben. Nyilván egyébként annak a lehetőségét a későbbiekben meg lehet 
vizsgálni, hogy ezt hogyan lehet kezelni, az Iroda ezt meg is fogja tenni. 
 
Torzsa Sándor: A ferencvárosi rehabilitációs területről úgy lettek elköltöztetve emberek, hogy a Ferencvárosi 
Önkormányzat vásárolt bérlakásokat mondjuk a X., a XV., XIV., VIII., XXI. kerületekben. Ezek a lakások 
Ferencvárosi Önkormányzati tulajdonok, tehát a bérleti díjat a Ferencvárosi Önkormányzat állapítja meg, de nem 
a Ferencvárosi Önkormányzat területén vannak. Így lakbértámogatáshoz, vagy lakbércsökkentéshez nem tudnak 
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elmenni a XV. kerületi Önkormányzathoz, meg a VI. kerületi Önkormányzathoz. Ezeknek az embereknek a 
lakbértámogatását csak a Ferencvárosi Önkormányzat tudja rendezni, mert az ő tulajdonában lévő ingatlanokról 
van szó.  
 
Szilágyi Imre: Úgy gondolom, hogyha ő más kerületi lakos, akkor a más kerületnek a szociális rendelete alapján 
igénybe veheti a más kerületi ellátásokat, de megvizsgáljuk. Nem tudom, hogy mennyire lehet egységesen 
kezelni, de meg kell vizsgálni. 
 
Illyés Miklós: Ebben még az is benne van elvileg, hogy egy olyan kerületbe költözik, ahol kedvezőbbek a 
lehetőségek. Ugye Budapest nem egységes, hanem kerületenként változó, tehát én is egyetértek vele, hogy ezt 
ki kell vizsgálni, mert elképzelhető egy olyan eset, amikor jobban jár esetleg egy ilyen bérleményben lakó. Lehet, 
hogy ez az egyedi eset persze pont nem ezt tükrözi. Kérem, szavazzunk a 64/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 138/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 64/2015 sz. – ” 
Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-
2016. nevelési évre 

49/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Meghatároztuk tulajdonképpen az óvodai beiratkozásnak a pontos dátumát. Ez április 20. és 24. 
között van, tehát a legkorábbi időpontra szeretnénk ezt tenni. Meg is van az oka, hiszen a jelentkezésektől 
függően bővítésekről lehet majd szó. A bölcsődei beiratkozásról annyit kell tudni, hogy ez 20 hetes kortól 3 éves 
korig tart, és a felvétel folyamatos, nyilván az engedélyezett létszám erejéig. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a 49/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 139/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 49/2015 sz. – 
”Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-2016. 
nevelési évre” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, 
valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározására 
 47/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Lejárt az óvodavezetőnek a megbízatása, 2015. július 31-én. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a 47/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 140 /2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 47/2015 sz. – 
”Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, valamint a 
szakértői bizottság összetételének meghatározására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező 
változások végrehajtására 

67/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester 

           Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Elég bőséges, hiszen itt alapító okirat módosításokról van szó. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a 67/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 141/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 67/2015 sz. – 
”Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező változások 
végrehajtására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2015. évi felhasználására 

Sz-102/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A költségvetési soron 8 millió forint szétbontása látható. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a Sz-102/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 142/2015. (III.18.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
 
1./ az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. 
számú előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-  Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok     1 200 000 Ft 
-  Rehabilitációs úszás       1 000 000 Ft 
-  Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató     1 000 000 Ft 
-  Családi Sport- és Egészségnap       2 300 000 Ft 
-  Óvodás zöldnap az egészséges életmódra nevelés tükrében     300 000 Ft 
-  Felvilágosító előadások a kerületi szakközépiskolások részére     500 000 Ft 
-  Általános iskola első osztályos kisdiákjainak mozgásszervi szűrése        700 000 Ft 
-  Tartalék        1 000 000 Ft 
Határidő: 2015. március 18. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 3301. számú költségvetési előirányzat terhére az egészségügyi prevenciós 
rendezvények megrendezéséről gondoskodjon. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására 
 66/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Kállay Gáborné: Annyit szeretnék módosítani, hogy nem „Ferencvárosi Drogstratégia”, hanem „Ferencvárosi 
Drogellenes Stratégia” a neve a stratégiának.  
 
Illyés Miklós: A kerületi Drogellenes Stratégia, az Országos Drogellenes Stratégiának egy lokális, kerületi szintű 
meghatározása. Köszönet az elkészítőinek, hiszen itt egy komoly kerületi adatfelvétel történt közel 800 hetedikes, 
nyolcadikos, és szakközépiskolás, majdnem fele fiú és lány megkérdezésével. Egy elég jó helyzetelemzést 
olvashatunk. Úgy veszem észre, hogy nincs olyan kiugró nagy különbség a Főváros és az országos statisztikák 
között. A cigarettázás az egy kicsit a fővárosi és országos átlag alatt van, de van, ahol bizony meghaladjuk a 
budapesti vagy országos átlagot. Érdekes volt számomra a SWOT-analízis is, hiszen itt az erősségeinket, 
gyengeségeinket tárhattuk fel. Lehetőségeket is, és a veszélyeket is láthattuk. Veszélyek különösen vannak, pont 
ebben a témában. 3 fő pillére van, amit a stratégia említ, az „Egészségfejlesztés, megelőzés”, tehát a prevenció. 
A „Kezelés, ellátás és a felépülés”, tehát a rehabilitáció, és a „Kínálatcsökkentés”. Vannak adatok, hogy bizony 
Ferencvárosban elég könnyű hozzájutni sok mindenhez. Most nem akarom részletezni, de egy nagyon jó 
diagramot látunk ebben is, és ebből adódóan bőven van, ha jól olvastam 21 feladat a stratégiában.  
 
Torzsa Sándor: A ritka szerencsés pillanatok egyike, amikor a bizottsági Elnök úrral maximálisan egyetértek, 
hogy ez egy ritka szép és jó előkészített anyag. Szeretném megköszönni azoknak, akik készítették ezt az 
előterjesztést, igazán példaértékű. A bizottság figyelmét szeretném felhívni két nagyon érdekes adatra, hogy a 
fiatalok hol jutnak leginkább marihuánához. Egészen elképesztő volt számomra az, hogy az iskolában 7% tud, - 
és az interneten is egyre magasabb, - a kábítószerhez való jutási lehetőségről. Az internetet egyre nehezebb 
bekorlátozni, és hogyha jól tapasztalom, ezen a térfélen egyébként nő sajnos a hozzájutásnak a lehetősége. 
Szeretném azt megjegyezni, hogy az engem különösképpen meglepett, hogy az „agyon szidott” és „lesajnált” 
plázákban a legkisebb a droghozjutásnak a lehetősége a felmérés alapján. Ez is egy érdekes dolog. Ez is 
érdemes, ha a gondolkodásunkba berögzül, hogy nem biztos, hogy annyira rossz ebből a szempontból ez a 
„plázakultúra”. Szeretném kiemelni az a „dizájner drogokkal” kapcsolatos problematikát. Ezeket nagyon nehéz 
törvényileg megfogni, és nehéz ezeknek a kezelése és követése, hiszen rendszeresen változnak ezek a 
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kábítószerek. Ezt tartom egyébként ennek az időszaknak a legfőbb kihívásának, hiszen ezekhez majdhogynem 
legálisan hozzájuthatnak, hiszen nincsen törvényi tiltás ezekre a kábítószerekre, és sokkal, de sokkal 
veszélyesebbek, egészség szempontjából, mint sok más kábítószerfajta.  
 
Kállay Gáborné: Egy gondolatot szeretnék csak hozzáfűzni. A Drogellenes Stratégiából is kiderül, hogy 
Ferencváros a drog- és alkoholproblémák kezelése tekintetében a Főváros egyik legjobban ellátott kerületei közé 
tartozik. A legkönnyebben hozzájutni: a szórakozóhelyeken, a parkokban, köztereken és a dílerek lakásán, és 
erre nagyon jó megoldásokat kínál egyébként a Drogellenes Stratégia. 
 
Illyés Miklós: Kicsit a plázával vitatkozok. Bocsánat érte, de nagyon jól bekamerázott komoly biztonsági erőkkel 
ellátottak a plázák, tehát itt nem véletlen azért, hogy egy ilyen alacsony szint alakult ki. További kérdés, 
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 66/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 143/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 66/2015 sz. – 
”Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat alapítványok támogatására 
 63/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: A Péter Cerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért, sürgősségi ellátással, - mintegy 93 
ferencvárosi esetben - végzett speciális mentést. Javasolok 500 ezer forintot az alapítvány támogatására. Az Ars 
Nova Sacra Énekegyüttesnek 300 ezer forintot javasolt a Kulturális Egyházügyi és Sport Bizottság.  
 
Torzsa Sándor: Miért támogatunk Ferencvárosban egy VII. kerületi kórust, amikor egyébként vannak nekünk 
saját kórusaink? Ha jól emlékszem ez a koraszülött mentős alapítvány, bár VIII. kerületi, de végez egyébként 
ferencvárosi munkát is, és ők közel 1,5 millió forintot kértek, és ha jól értettem nekik csak fél milliót szeretnénk 
adni. Sokkal szívesebben adnék nekik inkább 800 ezer forintot, a kórusnak nem adnék, mert talán azért 
fontosabbak a koraszülött gyerekek. Lehet, hogy nem értünk ebben egyet, de VII. kerületi kórusról beszélgetünk 
és nem IX. kerületi kórusról. Támogassa őket Erzsébetváros Önkormányzata. 
 
Kállay Gáborné: Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes bár a VII. kerületbe van bejelentve, de alapvetően itt 
tevékenykedik az Örökimádás templomban, nagyon-nagyon régóta. Javaslom a bizottság részére, hogy 
támogassa a kórust. 
 
Szilágyi Imre: Egy gondolatot szeretnék csak hozzátenni, hogy a Peter Cerny Alapítvány nem kért tőlünk 1,5 
millió forintot. Annyit jelzett a kérelmében az alapítvány, hogy a IX. kerületi ellátás az neki 1,5 millió forintjába 
került az állami támogatáson felül, és a Képviselőtestületre bízta azt, hogy milyen összeget ad, de nem kért. 
Nagyon korrekt alapítványról van szó, régóta van velük együttműködésünk.  
 
Kállay Gáborné: Ezt az alapítványt máshonnan is támogatják, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha most mi nem 
adjuk meg ezt a 1,5 millió forintot, akkor tulajdonképpen ő a saját zsebéből támogatja Ferencvárost, úgyhogy 
azért gondoltuk ezt az összeget. 
 
Illyés Miklós: A Peter Cerny Alapítványnak javaslom az 500 ezer forintot. Kérem, szavazzunk a 63/2015. sz. 
előterjesztés Peter Cerny Alapítványra vonatkozó határozati javaslatáról.  



 8 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 144/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 63/2015 sz. – 
”Javaslat alapítványok támogatására” című – előterjesztés Peter Cerny Alapítványra vonatkozó határozati 
javaslatát. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 63/2015.sz. előterjesztés Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítványra 
vonatkozó határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 145/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 63/2015 sz. – 
”Javaslat alapítványok támogatására” című – előterjesztés Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítványra vonatkozó 
határozati javaslatát. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. 
(II.24.) számú költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszeg felosztására 

Sz-103/2015. sz. előterjesztés   
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 12 millió forint és ennek a felosztásáról van szó. 
 
Torzsa Sándor: Szeretnék kérni egy tájékoztatót, hogy 2014-ben hogyan alakultak azok a kiadásaink, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak adtunk. Most is van egyébként ezen a bizottsági ülésen 2 olyan 
napirendi pont, amikor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak adunk pénzt. Lássuk, hogy ez mekkora 
költséget is jelent Ferencvárosnak, mert ez talán érdekes lenne.  
 
Illyés Miklós: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ külön pénzt nem kap, tehát bizottsági sorról tudjuk 
támogatni és rajta keresztül az intézményeket. Ott viszont erről mindig kap a bizottság tájékoztatást.  
 
Kulpinszky Eleonóra: Ez az összeg tavaly mennyi volt? 
 
Szilágy Imre: A tavalyi összeg ugyanez volt. Nem tudom fejből megmondani, hogy 2014 évben a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, illetve az iskolái milyen összegű támogatást kaptak a bizottságtól. Nyilván, hogyha 
erre van igény, akkor ezt természetesen az Iroda elkészíti. Nem tudom, hogy a következő bizottsági ülésre, 
megfelel e?  
 
Kállay Gáborné: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy úgy gondolom, hogy nem a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot támogatjuk ezzel, hanem azokat a ferencvárosi gyerekeket és diákokat, akik ugyanolyan ferencvárosi 
polgárok, mint mi. Sőt, azt hiszem, sokkal jobban megérdemlik a támogatást. 
 
Illyés Miklós: További kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-103/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 146/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ Jóváhagyja a 3413. számú „diáksport” című 2015. évi költségvetési sor alábbi módon történő felosztását: 

Határidő: 2015. március 18. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2./ jóváhagyja az elfogadott 3413. számú „diáksport” című 2015. évi költségvetési sor felosztása alapján, hogy az Sz-
103/2015. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
támogatási szerződés kerüljön megkötésre a kerület által működtetett oktatási intézmények sporteszköz 
beszerzésének támogatására abban az esetben, amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a korábbi 
önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámolt. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ jóváhagyja az elfogadott 3413. számú „diáksport” című 2015. évi költségvetési sor felosztása alapján, hogy az Sz-
103/2015. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
támogatási szerződés kerüljön megkötésre a IX. kerületi diákolimpia versenyrendszer működtetése céljából abban az 
esetben, amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a korábbi önkormányzati támogatásokkal 
maradéktalanul elszámolt. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. 
(II.24.) számú költségvetési rendeletében az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszegének 
felosztására (3414. számú költségvetési sor) 

Sz-127/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Ezen a soron 3 millió forint van, és ennek a felosztásáról van szó. Itt egy pályázat kerül kiírásra 
hasonlóan a korábbi évekhez, illetve egy sporteszköz beszerzés. Némi tartalék keretünk is van, hogyha jól 
emlékszem. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-127/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 147/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ jóváhagyja a 3414. számú költségvetési sor alábbi módon történő felosztását: 

1./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerület közreműködésével a kerületi 
működtetésű oktatási intézmények sporteszköz beszerzésének támogatása. 

3.500.000.- 

2./ A kerületi diáksport versenyrendszer színvonalas működésének technikai és pénzügyi 
feltételeinek biztosítása. 

3.500.000.- 

3./ XX. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás (kb. 300 fő, szállás, étkeztetés, versenybírók díjazása, 
terembérlés, utaztatás…) 

3.500.000.- 

4./ Tartalék, egyéb rendezvények (DSB elnök díja; III. Ferencvárosi Diáksport Fesztivál; Kerületi 
Diák Sportnapok; későbbiekben esetlegesen felmerülő költségek, programok, egyedi kérelmek 
támogatása) 

1.500.000.- 

Összesen: 12.000.000.- 
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Határidő: 2015. március 18. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2./ jóváhagyja a 2015 évi kiírandó, az Sz-127/2015. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati 
felhívást és adatlapot. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2015. március 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ úgy dönt, hogy támogatja a kerületi fenntartású óvodákat, csoportonként 15.000 forinttal sporteszköz beszerzés 
céljából, egyben felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás folyósításához szükséges 
megállapodások megkötéséről.  
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi szabadidősport 
pályázatának meghirdetésére – 3415. számú költségvetési sor terhére 

Sz-118/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Az előterjesztés 2. bekezdésében megint van egy kis hiba, úgyhogy itt a „IX. kerületi székhelyű, 
vagy bejegyzett IX. kerületi telephellyel rendelkező sportszervezetek” helyett, „bármely belföldi székhelyű 
sportszervezet” szövegrész szerepeljen. 
 
Illyés Miklós: További kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-118/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 148/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a kiemelt kerületi szabadidős tevékenységek 2015. évi támogatására szolgáló 4/2015. (II.24.) számú, hatályos 
költségvetési rendelet 3415. számú sorában elkülönített 3.000.000 forint, azaz hárommillió forint keretösszeget 
egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
Határidő: 2015. március 18. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja a „Szabadidősport rendezvények” 2015. évre kiírandó, az Sz-118/2015. számú előterjesztés 
mellékletét képező pályázati felhívást és formanyomtatványt. Felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon azok 
helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2015. március 18. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat lebonyolítása, 
kontrolálása és finanszírozása. 

2.000.000.- 

2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása (óvodai csoportonként 
15.000.- Ft összeggel) 

960.000.- 

3./ Tartalék, egyedi kérelmek támogatása 40.000.- 

Összesen: 3.000.000.- 
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11./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IX. Tankerületének támogatási kérelme 
Sz-112/2015. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A Kosztolányi Dezső Általános Iskola idén lesz 50 éves, és két kérelmet fogalmaztak meg. 
Egyrészt egy ifjúsági táborra kérnek támogatást. Másrészt az udvar füvesítéséhez kér hozzájárulást 500 ezer 
forintban. Kérem, hogy támogassuk. Kérem, szavazzunk a Sz-112/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 149/2015. (III.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
 
1. támogatja a Kosztolányi Dezső Általános Iskola csoportjának a németországi Szász-Anhalt tartományban 
megrendezésre kerülő nemzetközi táborba történő utazását bruttó 250.000 forint összegben a 2015. évi 
költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. 
Határidő: 2015. március 18. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2. támogatja a Kosztolányi Dezső Általános Iskola udvarának füvesítését bruttó 500.000 forint összeggel a 2015. 
évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. 
Határidő: 2015. március 18. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
A 12-14. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a 150-189/2015. (III.18.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
lllyés Miklós: A nyílt ülést bezárom.  
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

          Illyés Miklós 
                elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


