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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. március 08-án 

13.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

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

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea, 
Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
Mezey István,  
Dr. Kornya László, 
Péter Lajos, 

    Torzsa Sándor tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, Szilágyi 
Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, 
Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Hajdu Erika 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Talapka Gergő, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatársak, Oláh 
Eleonóra Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Gedeon Andor Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója, Dr. Jelinek 
Benjámin Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. orvos-igazgatója, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, az ülésen 
megjelenteket. Külön szeretettel köszöntöm a mai nap alkalmából Alpolgármester asszonyt és a megjelent 
hölgyeket, nőket. Ez egy csodálatos nap, mely nem volt mindig ilyen szép, de 1917 óta a világon, és 1948 óta 
Magyarországon is ünnep március 8-a, a Nemzetközi Nőnap. Nem szeretném boncolgatni a történelmet, hogy 
mikor, miért harcoltak a hölgyek, de bízom benne, hogy a jelenleg folytatott harcok céljait – ha kell, a mi 
segítségünkkel - is sikeresen elérik. Egy kis virággal és édességgel kedveskedem a hölgyeknek, akik szép 
számban vannak jelen az ülésen. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. 
Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 21/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a 19. és 23. sz. felnőtt háziorvosi körzetek működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződések 
megkötésére   

Sz-56/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
2./ Javaslat a ferencvárosi gyermek- és felnőtt háziorvosi körzetek működtetésére vonatkozó feladat ellátási 
szerződések módosítására   

Sz-60/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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3./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2017. évi felhasználására  

Sz-61/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

4./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg (3414. számú költségvetési sor) felosztására 
Sz-83/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2017. évi szabadidősport pályázatának 
meghirdetésére – 3415. számú költségvetési sor terhére 

Sz-94/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
6./ Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium támogatási kérelme 

Sz-91/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
7./ Javaslat a 2016. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására és a 2017. évi támogatás meghosszabbítására 

Sz-86/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Az ESZSB 195/2016. (XII. 12.) sz. határozatának visszavonása, valamint a Hátrányos Helyzetű Labdarugók a 
Magyar Labdarugásért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 

Sz-92/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a 19. és 23. sz. felnőtt háziorvosi körzetek működtetésére vonatkozó feladat ellátási 
szerződések megkötésére   

Sz-56/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Két háziorvosi körzet feladatellátási szerződése lejár. Ezek ismételten 5 év határozott időtartamra 
kerülnek megkötésre. Kérem, szavazzunk az Sz-56/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 22/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fa) és fb) pontja alapján 
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 19. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1091 Budapest IX. Üllői út 65-67. /fszt. 141.24 
m2/ hrsz.: 37141/2/A/1. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Medico Line Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az 
ellátásért felelős Dr. Örsi Krisztina orvossal, 2017. június 01-től 2022. május 31-ig, 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 23. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest, IX. Börzsöny u. 19. /2. albetét, 
fszt. 188.75 m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft. 
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egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Bitó Krisztina orvossal, 2017. június 01-től 2022. május 
31-ig,  
az Sz-56/2017. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal feladatellátási szerződést köt, és egyben felkéri 
a Polgármestert a feladat ellátási szerződések megkötésére. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mezey István, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.  
 
2./ Javaslat a ferencvárosi gyermek- és felnőtt háziorvosi körzetek működtetésére vonatkozó feladat 
ellátási szerződések módosítására   

Sz-60/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Új pontok kerültek be a feladatellátási szerződésekbe a helyettesítésre, statisztikai 
adatszolgáltatás rendjére, stb. vonatkozóan. Kérem, szavazzunk a Sz-60/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 23/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fa) és fb) pontja alapján 
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, IX. Közraktár u. 24. /24. albetét, 
fszt. 159,49 m2/, hrsz.: 37097/0/A/24 sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Step By Step 96 Bt. egészségügyi 
szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Szíjártó Csaba László orvossal, 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest, IX. Drégely  u. 19. /1. albetét fszt. 
412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a General Medical Kft. egészségügyi 
szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Somlai András orvossal, 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 17. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1094 Budapest IX. Ferenc tér 1. /6. albetét, fszt. 
163.64 m2/ hrsz.: 37622/0/A/6, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Iatoria Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és 
az ellátásért felelős Dr. Eörsi Dániel orvossal, 
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 2. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. Vaskapu u. 23-29. /295. 
albetét, fszt. 220.8 m2/ hrsz.: 37926/2, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. 
egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Sztranyák Anikó Tamara orvossal, 
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 8. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest IX. Csengettyű u. 23. /fszt. 
124.5 m2/ hrsz.: 38236/297, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Bell Medic Plus Kft. egészségügyi 
szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Harangozó Krisztina Erzsébet orvossal, 
6./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 9. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest IX. Lónyay u. 46. /2. albetét, 
fszt. 206 m2/, hrsz.: 36954/0/A/2, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. 
egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Csécsei Márta Éva orvossal,  
az Sz-60/2017. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja a jelenleg érvényben lévő 
feladatellátási szerződéseket, és egyben felkéri a Polgármestert a feladat ellátási szerződés módosítások 
aláírására. 
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Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2017. évi felhasználására  

Sz-61/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Az előterjesztés részletezi, hogy mire szánjuk a 8 millió forintot. Tartalékunk is marad, arra az 
esetre, ha szükség lenne rá év közben. Pluszként jelenik meg a tavalyi évhez képest az óvodai „Zöld Pont” 
környezetvédelmi vetélkedő, mely 300.000 forinttal szerepel a költségvetési soron.  
 
Torzsa Sándor: Sajnos nincs jelen az ülésen az előterjesztő, Alpolgármester úr. Kérem, adják át neki 
gondolataimat. Elolvastam az előterjesztést, és – nem megbántva Alpolgármester urat - ez nem az a minőségű 
előterjesztés, amit Alpolgármester úrtól megszoktunk, jobban elő szokták készíteni ezeket. Az 1,7 millió forintos, 
igen nagy tartalékra gondolva látszik, hogy lenne még forrás, nem forráshiányról van szó. Az önkormányzat 
régebben, minden év december 1-jén prevenciós programokat tartott az AIDS világnapján. Sajnos már egyre 
kevesebb alapítvány és szervezet foglalkozik az AIDS veszélyével, pedig a veszély örök, nem múlt el. Javaslom, 
hogy kerüljön megfontolásra egy AIDS világnapi prevenciós esemény megrendezése az 1,7 millió forintos 
tartalék keret terhére. 
 
Kállay Gáborné: Az AIDS világnapja minden év december 1-jén megrendezésre kerül a Ferencvárosi 
Művelődési Központban. Minden évben részt veszek az eseményen. Ez egy prevenciós program, mely nem erről 
a költségvetési sorról kerül finanszírozásra.  
 
Illyés Miklós: A tavalyi évben 2 millió forintos tartalék keret volt ütemezve a költségvetési soron. Ez arra szolgál, 
hogy ha vannak jó ötletek, azokat bármikor fel tudjuk „karolni” a költségvetési sor terhére, prevenciós jelleggel. 
Kérem, szavazzunk az Sz-61/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 24/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. 
számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-  Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok     1 200 000 Ft 
-  Rehabilitációs úszás          800 000 Ft 
-  Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató     1 000 000 Ft 
-  Családi Sport- és Egészségnap       2 300 000 Ft 
-  Nyitott Egészségnap          700 000 Ft 
- „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő        300 000 Ft 
-  Tartalék        1 700 000 Ft 
Határidő: 2017. március 8. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 3301. számú költségvetési előirányzat terhére az egészségügyi prevenciós 
rendezvények megrendezéséről szíveskedjen gondoskodni. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg (3414. számú költségvetési sor) 
felosztására 

Sz-83/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Ez a költségvetési sor is a korábbi évekhez hasonlóan került felosztásra. „A kerületi fenntartású 
óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat lebonyolítása, kontrolálása és finanszírozása” 1,8 millió 
forinttal szerepel, emellett sporteszközök beszerzésére és az „Óvodásjátékok a Nyúldombon” program 
megvalósítására kerül elosztásra a költségvetési soron szereplő 3 millió forint, a korábbi évekhez hasonlóan. A 
pályázati kiírást és az adatlapot is megtaláljuk az előterjesztés mellékleteként. Kérem, szavazzunk az Sz-
83/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 25/2017. (III.08.) sz. 

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

Határidő: 2017. március 08. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja a 2017. évi kiírandó, az Sz-83/2017. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívást 
és adatlapot. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2017. március 08. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ támogatja a kerületi fenntartású óvodákat csoportonként 14.000,- Ft-tal sporteszköz beszerzés céljából, egyben 
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás folyósításához szükséges megállapodások megkötéséről.  
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ a Ferencvárosi Napfény Óvoda által szervezett hagyományos kerületi óvodai Óvodásjátékok a Nyúldombon 
sporttalálkozó megrendezése kapcsán felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez 
szükséges megállapodás megkötéséről.  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ESZSB 
47/2016. (III.23.) számú határozata alapján nyújtott 2016. évi óvodai sporteszköz beszerzés támogatások 
elszámolását. 

Intézmény neve 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

döntése 
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 112.000.- 
Ferencvárosi Csudafa Óvoda 140.000.- 
Ferencvárosi Epres Óvoda 56.000.- 
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 112.000.- 
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 224.000.- 
Ferencvárosi Liliom Óvoda 84.000.- 
Ferencvárosi Méhecske Óvoda 56.000.- 
Ferencvárosi Napfény Óvoda 56.000.- 

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

 1.800.000.- 

2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása 
(óvodai csoportonként 14.000.- Ft összeggel) 

    882.000.- 

3./ Óvodásjátékok a Nyúldombon     318.000.- 

Összesen: 3.000.000.- 
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Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 56.000.- 
Összesen: 896.000.- 

Határidő: 2017. március 08. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester  

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2017. évi szabadidősport 
pályázatának meghirdetésére – 3415. számú költségvetési sor terhére 

Sz-94/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 4 millió forint szerepel a költségvetési soron. A korábbi évekhez hasonlóan kerül kiírásra a 
pályázat.  
 
Kállay Gáborné: Módosító javaslatot teszek. Kérem, hogy a pályázati felhívásban az szerepeljen, „az 
elbírálásnál elsőbbséget élveznek … Ferencváros 225 éves jubileumához kapcsolódó programok”. Kérem, ez így 
kerüljön be a pályázati felhívásba.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-94/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 26/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a kiemelt kerületi szabadidős tevékenységek 2017. évi támogatására szolgáló 6/2017. (II.20.), hatályos 
költségvetési rendelet 3415. számú sorában elkülönített 4.000.000.- Ft, azaz négymillió forint keretösszeget 
egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
Határidő: 2017. március 8. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja a „Szabadidősport rendezvények” 2017. évre kiírandó, az Sz-94/2017. számú előterjesztés 
mellékletét képező pályázati felhívást (az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt) és formanyomtatványt. Felkéri 
a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium támogatási kérelme 

Sz-91/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Sporteszközbeszerzésre kér pénzt a gimnázium. Eddig kimaradtak ebből.  
 
Kállay Gáborné: Azt javasolom, hogy a kért támogatási összeget adjuk meg a Lónyay Utcai Református 
Gimnázium és Kollégiumnak, ez 364.680 Ft+Áfa. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-91/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 364.680 Ft+Áfa 
támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 27/2017. (III.08.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium részére 364.680 Ft+Áfa támogatást biztosít, amit az Sz-
91/2017. számú előterjesztés mellékletében részletezett, testnevelés oktatásához szükséges sporteszközök 
vásárlására használhatnak fel a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2017. március 8. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Javaslat a 2016. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására és a 2017. évi támogatás 
meghosszabbítására 

Sz-86/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Két olyan szervezet szerepelt az előterjesztésben, melyek elszámoltak. Ezek a Ferencváros 
Szabadidős SE, és a Roma Kulturális és Sport IX. KHE. Mi van a többivel? Hogyan áll azok elszámolása? 
Megérkezett már, vagy még nem nyújtották be? Nem került még feldolgozásra? 
 
Szilágyi Imre: A többi szervezet elszámolása folyamatban van, beérkeztek, a Humánszolgáltatási Iroda 
szakmailag nézi és a Pénzügyi Iroda is ellenőrzi azokat. Ez a két szervezet volt a leggyorsabb. Ahogy a többi 
elszámolás beérkezik, a bizottság elé hozzuk azokat is.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-86/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 28/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadja a Ferencváros Szabadidős SE és a Roma Kulturális és 
Sport IX. KHE Sport Alapra vonatkozó 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját, és egyben engedélyezi 
részükre a 2017. évi támogatási összeg kifizetését. 
Határidő: 2017. március 08.        
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Az ESZSB 195/2016. (XII. 12.) sz. határozatának visszavonása, valamint a Hátrányos Helyzetű 
Labdarugók a Magyar Labdarugásért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 

Sz-92/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 
Illyés Miklós: Korábban 120.000 forint támogatást szavaztunk meg az egyesületnek, de a kedvezőtlen időjárás 
miatt kérik, hogy május 29-én rendezhessék meg programjukat, ezért kell visszavonnunk a határozatunkat és 
szavaznunk az új időpontról. Kérem, szavazzunk az Sz-92/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 29/2017. (III.08.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ az ESZSB 195/2016. (XII. 12.) számú határozatát visszavonja.  
Határidő: 2017. március 8. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület részére 120.000,- Ft azaz 
százhúszezer forint támogatást biztosít, amit a 2017. áprilisi kispályás labdarúgótornára, a versenyrendezés és 
díjazás kifizetésére használhat fel a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2017. március 8. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom.  
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


