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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. április 19-én 

13.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

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

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea, 
Dr. Kornya László, 
Péter Lajos, 

    Torzsa Sándor tagok. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits 
Ákos Jenő aljegyző, dr. Mizsák Ildikó irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-
helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Gál Antal csoportvezető, dr. Böjte Bernadett, dr. 
Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Hajdu Erika, Klenóczky Beáta Humánszolgáltatási Iroda 
munkatársai, Talapka Gergő, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatársak, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Jelinek Benjámin 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. orvosigazgatója, dr. Mechler András Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. általános igazgatóhelyettese, Lauth Gábor Ferencvárosi Vasutas Sportkör 
elnöke, Varga Csaba, Kalocsai Gábor Ferencvárosi Vasutas Sportkör vezetőségi tagjai. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Alpolgármester asszony és úr 
távozása miatt kérem, hogy Zombory Miklós napirendi pontjait az ülés elején tárgyaljuk. Kérem, tárgyaljuk 1. 
napirendi pontként a 37/3/2017. számú –„Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló rendeletének megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést, 2. napirendi pontként a 
81/2017. számú –„FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztést, 
3. napirendi pontként a 96/2017. számú – „Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
engedélyezett létszámának módosítására” című – előterjesztést, 4. napirendi pontként a 97/2017. számú –
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Csudafa Óvoda 
átszervezése” című – előterjesztést, 5. napirendi pontként az Sz-127/2017. számú – „Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények támogatási kérelme” című – előterjesztést, 6. napirendi pontként az Sz-193/2017. számú 
–„HPV védőoltás iránti méltányossági kérelem” című – előterjesztést. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi 
javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 40/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendeletének 
megalkotására (II. forduló) 

37/3/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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2./ FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme 
81/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
3./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámának módosítására 

96/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Csudafa Óvoda 
átszervezése 

97/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

5./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények támogatási kérelme 
Sz-127/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
6./ HPV védőoltás iránti méltányossági kérelem 

Sz-193/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
7./ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat sportcsarnok építéséhez 

104/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
8./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírás alapján a 
Kosztolányi Dezső  Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre vonatkozó pályázat benyújtására 

83/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására 

94/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 

10./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (II. forduló) 

78/2/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  
 

11./ Javaslat a gyermekek étkezésének kiegészítésére 
86/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
12./ Javaslat a „Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében” támogatására 

102/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-166/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi óvodai sportpályázatának 
elbírálására  

Sz-195/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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15./ Javaslat a 2016. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására és a 2017. évi támogatás meghosszabbítására 
Sz-172/2017. sz. előterjesztés  

 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
16./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi szabadidősport pályázatának 
elbírálására, valamint a 2016. évi pályázatok beszámolóinak elfogadására 

Sz-196/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
17./ Mozgássérültek Budapesti Egyesülete támogatási kérelme 

Sz-194/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
18./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására 

Sz-136/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
rendeletének megalkotására (II. forduló) 

37/3/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: A tárgyi rendelet-tervezettel kapcsolatban a Kormány által kijelölt alapellátásért felelős 
országos módszertani intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet jóváhagyó véleménye rendelkezésünkre áll. 
Erre vártunk, megérkezett, a II. fordulóhoz már rendelkezésre áll. Február 16-án, az I. forduló tárgyalásakor már 
nagy vonalakban elmondtam, hogy körülbelül miről szól az előterjesztés. Jelenleg már csak arról döntünk, hogy 
egy védőnői körzettel több kerül kialakításra, illetve egy fogorvosi körzettel kevesebb lesz, mert szétosztjuk egy 
doktornő körzetét. Legutóbb elvi döntés született erről, most pedig a bizottság, illetve a holnapi napon a 
Képviselő-testület döntését várjuk.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 37/3/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 41/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 37/3/2017. sz. – 
„Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendeletének 
megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme 
81/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Kérelmet nyújtott be a FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány. Nem is először, 
hiszen 2015-ben és 2016-ban is benyújtották kérelmüket, melyeket támogattunk. Összesen 500.000 forint 
támogatást javaslok nyújtani a gyógypedagógiai fejlesztés, figyelem és képességfejlesztő játékok, kirakók, logikai 
játékok, valamint a logopédus alapeszközként beszédfejlesztő, szókincsfejlesztő játékok beszerzésére.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 81/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról 500.000 forint támogatási 
összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 42/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 81/2017. sz. – 
„FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztést, 500.000 forint 
támogatási összeg megjelölésével. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámának módosítására 

96/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Jelen pillanatban a tavalyi 243 fős létszámmal szemben 129 főt finanszíroz Önkormányzatunk, 
hiszen az iskolák üzemeltetése folytán 114 fő átkerült a Belső-Pesti Tankerületi Központhoz. Ahhoz, hogy az 
óvodák biztonságos informatikai hálózatát, rendszerét üzemeltesse a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 
Központ, 1 fő rendszergazdára van szüksége, ezért az a kérésük, hogy 1 fővel emeljük az eddigi létszámot, az 
130 fő legyen. Az 1 fő informatikusról szól az előterjesztés. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az 96/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 43/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 96/2017. sz. – 
„Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámának módosítására” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Csudafa 
Óvoda átszervezése 

97/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: 2017. január 26-án elvi döntést hoztunk arról, hogy megszüntetjük az óvoda telephelyét, mert 
annak nagyon alacsony a létszáma. 2013-ban 35 fő, a 2016-2017-es tanévben már csak 17 gyermek járt ide, és 
szeptembertől már ennyi sem lenne a létszám. Az előző bizottsági és képviselő-testületi ülésen részletesen 
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elmondtam – és most nem szeretnék időt húzni ezzel -, hogy meghatározásra kerültek az átszervezés lépései. 
Ezekből az 1. és 2. már megvalósult, a 3. lépés következik a holnapi napon, 2017. április 20-án, amikor a 
Képviselő-testület dönt az eddig elmondottakról. Van egy ütemterv, melynek 4., 5., 6. pontja folyamatban van. 
Amennyiben szétnézek, látom, hogy nem mindenki pedagógus a teremben, ezért fontos elmondanom, hogy 
június-augusztusban valósulhat meg az átszervezés, hiszen sem iskolában, sem óvodában nem lehet csoportot 
létrehozni, megszüntetni a szorgalmi időben, ezért nem most lesz a végleges megszüntetés. Megvannak a 
lépések arra vonatkozóan, hogy milyen ütemterv szerint haladunk tovább.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 97/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 44/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 97/2017. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Csudafa Óvoda 
átszervezése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények támogatási kérelme 

Sz-127/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Egyik kedvenc témám az oktatáson belül a bölcsődék. Gyermeknapra kérnek pénzt. Nem az 
idén kérik először, és reméljük nem is utoljára, továbbra is lesznek ilyen programok. Műsorokat vásárolnak, 
melyhez 350.000 forintot kérnek az 5 bölcsődére. Úgy gondolom, ez reális. A 3143. számú „Szociális és 
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére történik a támogatás. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-127/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 45/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  
1./ úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. számú 
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére 350.000,- Ft támogatást biztosít a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények részére a bölcsődei gyermeknapi rendezvények megvalósítása 
céljából. 
Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ HPV védőoltás iránti méltányossági kérelem 

Sz-193/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Ketten kérelmeztek védőoltást, támogathatóak. Kérem, szavazzunk az Sz-193/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról K. R. kérelmére vonatkozóan. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 46/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 43. § alapján engedélyezi, hogy K. R. (szül.: ..., an.: R. E.) lakcím: ... sz. alatti lakos HPV 
elleni 4 komponensű védőoltásban térítésmentesen részesüljön. 
Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-193/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról K. K. kérelmére 
vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 47/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 43. § alapján engedélyezi, hogy K. K. (szül.: ..., an.: R. E.) lakcím: ... sz. alatti lakos HPV 
elleni 4 komponensű védőoltásban térítésmentesen részesüljön.  
Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-193/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról K. R. és K. K. 
oltóanyagának beszerzésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 48/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a védettség eléréséhez szükséges 
mennyiségű oltóanyag beszerzéséről szíveskedjen gondoskodni az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 6/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3358. költségvetési előirányzat terhére K. R. (szül.: ..., an.: R. E.) 
lakcím: ... sz., és K. K. (szül.: ..., an.: R. E.) lakcím: ... sz. alatti lakosok részére. 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat sportcsarnok építéséhez 

104/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Illyés Miklós: Jelen van Polgármester úr, Lauth Gábor iskolaigazgató, és a Ferencvárosi Vasutas Sportköz 
részéről Varga Csaba és Kalocsai Gábor elnökségi tagok is, akikhez kérdéseikkel fordulhatnak. Nagy értéket 
jelentene, ha létrejönne Ferencvárosban egy olyan sportcsarnok, ami versenyszerű kézilabdázásra is alkalmas. 
Korábban is történt már ilyen kezdeményezés, de sajnos nem valósult meg. Alapkőletétel is volt, ezért mondtam 
Igazgató úrnak, hogy az alapkövet ne oda tegyék majd le, ahol már van. Bízunk benne, hogy megépül a 
sportcsarnok. Sok egyeztetést igényel még ez az Önkormányzat, az iskola és a sportkör részéről is.  
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Torzsa Sándor: Egyetértek Elnök úrral abban, hogy van még mit egyeztetni. Kezdjük is el ezt a beszélgetést, 
mielőtt döntést hozunk. Az előterjesztés tárgyi tévedést tartalmaz, a Vendel utcai sportcsarnokot évek óta nem 
használja a Ferencvárosi Szabadidős Sportegyesület, ám az szerepel példaként, hogy ez milyen jól működik. A 
Vendel utcai sportcsarnok esetében éppen az a koncepcióváltás - amit a jelenlegi városvezetés tett - nem 
működött, amire az előterjesztés hivatkozik. Az alapvető cél, hogy legyen egy kézilabda sportcsarnok 
támogatható, jó irány. Fontos, hogy ez a terület fejlődjön. Az ilyen többszereplős, bonyolult beruházások azonban 
könnyen más értelmezést is kaphatnak, ha nem figyelünk oda. Fontos, hogy minden felmerülő kérdést jól 
megvitassunk annak érdekében, hogy véletlenül se „menjen félre” ez a beruházás. Elnök úr is jelezte, hogy voltak 
már kudarcba fulladt beruházások. Ez akkor válhat sikerré, ha jól átbeszéljük ezeket a kérdéseket.  
Hogyan veszíti el TAO (Társasági adó) jellegét a TAO pénz? Hogyan lesz a TAO-ból egy önkormányzati 
tulajdonú épület, ingatlan? Fontos tisztázni ezt, mert nem látom pontosan, hogy ha egy sportegyesület betesz 
70%-nyi összeget egy ingatlanba, abból hogyan lesz önkormányzati tulajdon úgy, hogy az ne vessen ki 
büntetőjogi kategóriákat. Ki fogja elvégezni a kivitelezést, az Önkormányzat, vagy a sportegyesület? Ki fogja kiírni 
a pályázatot? Ki köt szerződést a kőművessel? Ki bízza meg a kivitelező céget? Ki lesz az, aki elkezdi 
megvalósítani az építkezési folyamatot? Hány évig használhatja majd a sportcsarnokot a sportegyesület, örökkön 
örökké, vagy korlátozva lesz? Milyen feltételekkel használhatja? Hogyan lehet felmondani a szerződést? Mi 
történik abban az esetben, ha a sportegyesület mégsem tudja rentábilisan működtetni a sportcsarnokot? Abban 
az esetben elveszíti ezt a jogát? Mi történik ekkor a betett TAO pénzzel?  
 
Lauth Gábor: A feltett kérdésekre egyszerűen tudok válaszolni, mert a TAO törvény (1996. évi LXXXI. törvény a 
társasági adóról és az osztalékadóról) mindent szabályoz. Amennyiben önkormányzati törzsvagyonra épül a 
csarnok – jelen esetben az teljesen mindegy, hogy mennyi TAO-ból épül - a TAO törvény kimondja, hogy 30 
nappal az átadás után automatikusan az Önkormányzat tulajdonába kerül. Ezt törvény mondja ki, nem tudunk mit 
tenni, ez van. Jó lenne, ha a mi tulajdonunk lenne, de nem lesz, az Önkormányzaté lesz.  
Annak egy részét szintén a TAO törvény mondja ki, hogy mi vonatkozik az üzemeltetésre, illetve hogy mennyi 
ideig használja majd az egyesület a sportcsarnokot. 15 év a minimum, körülbelül 1 évvel ezelőtt hozták ezt a 
rendelkezést. Természetesen mi elég rendesen megdolgozunk ezért, hiszen mi szedjük össze a TAO pénzt, az 
önrészt, - szintén a TAO törvény értelmében - az egyesület fogja építtetni a csarnokot, és minden az egyesület 
„kezén fut át”, hiszen mi TAO-zunk. Azért mondom, hogy mi, mert ugyan iskolaigazgatóként kerültem 
bemutatásra, én vagyok az egyesület elnöke is. Ez az egyesület tulajdonképpen azért jött létre, hogy egy rendes 
sportcsarnokot tudjunk építeni az iskolának, TAO pénzből. A 15 év a minimum, amit törvény ír elő, de 
természetesen ennél hosszabb ideig is szeretnénk üzemeltetni. Első körben 25 éves szerződést szeretnénk kötni 
az Önkormányzattal, ami egy későbbi tárgyalás alapját képezi majd, mint üzemeltetési szerződés.  
 
Varga Csaba: Szintén kimondja a TAO törvény, hogy egy értékalapú szerződést kell kötnie az 
Önkormányzatnak. Nincs különvéve, hogy mennyi a TAO rész, és mennyi az önerő, ez a beruházás összértékére 
vonatkozik, azzal kerül át a tulajdon az Önkormányzathoz és ennek alapján kell szerződést kötni az egyesület és 
az Önkormányzat között. 15 éven keresztül kötelező, de mi 25 évet szeretnénk, ha meg tudunk ebben állapodni 
az Önkormányzattal. Törvényi előírás, hogy értékalapú szerződést kell kötni. Tulajdonképpen ez így lesz, nincs 
más lehetőség abban az esetben, ha önkormányzati törzsvagyonra történik a beruházás. A tavalyi év áprilisát 
megelőzően ez úgy  történt, hogy jelzálog jogot kellett bejegyezni. Ez most is él, ám jelen esetben az 
önkormányzati törzsvagyon miatt áll fenn az, hogy nem jelzálogjog keletkezik az Állam felé, hanem az 
Önkormányzat tulajdonába kerül az épület. Ez a TAO rendelkezések egy tavalyi módosítása.  
 
Torzsa Sándor: Sok mindent sikerült tisztázni, ami az előterjesztésből sajnos nem derült ki. Mi történik abban az 
esetben, ha a sportegyesület nem tudja működtetni a csarnokot? A Vendel utcai sportcsarnok példáját szeretném 
újra megemlíteni. Ott is kaptunk egy olyan koncepciót - és emiatt lesz a Ferencvárosi Szabadidős 
Sportegyesülettel felbontva a szerződés -, hogy ők teljes egészében tudják vállalni a működtetés költségét. 
Hasonló típusú megfogalmazások szerepeltek, miszerint a szabad teremidőt értékesítik, létrehoznak egyéb más 
tevékenységeket is, de sajnos láttuk, hogy a Vendel utcai sportcsarnok esetében tetemes mértékű adósság, és 
egy lelakott sportcsarnok lett a működtetőváltás eredménye. Nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy egy 
sportegyesület nettó önerőből fenn tud tartani egy sportcsarnokot. Jó, ha már az elején tisztázzuk, hogy ez 
nekünk, mint Önkormányzatnak milyen működtetési költségbe kerül majd, mert ez így tiszta és korrekt.  
Naponta 5 testnevelési órát kap az iskola a sportcsarnoktól. Nem kevés ez? Praktikusnak gondolnám a 6 órát, 
mert 6 óra az, ami normális délelőtti tanmenetbe belefér. Ha kevesebb, az nem baj – szerintem -, de ha többre 
van szüksége az iskolának, akkor van ilyen plusz kötelem?  
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Varga Csaba: Nem 6 óra lesz a tanórákra számítva, hanem 15 óra, mert 3 részre lehet bontani a 40X20-as 
termeket. Ennek megfelelően, ahogy a terület 3 részre bontódik, egyszerre 3 órát tudnak megtartani, ezáltal nem 
6, hanem 15 óra lesz a csarnokban. Az iskolát biztosan ismeri. Az iskolának jelen pillanatban is van egy, a 70-es 
években kiválónak minősülő – jelenleg már sajnos nem kiváló - tornaterme. A terv az, hogy megtörténik a 
tornaterem átalakítása. Az iskola tanulója volt Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász, így a torna miatt szeretnénk 
úgy átalakítani ezt a termet, hogy az egy berendezett, valódi tornaterem legyen. Erre teljesen alkalmas. 
Amennyiben fel lehetne újítani, az még jobb lenne, de már a jelenleg meglévő eszközökkel is be lehet rendezni. 
Ez azért fontos, mert bizonyos szerek elővétele nagyon sok időt elvesz egy 45 perces órából, azonban ha be 
lehet rendezni ezt a teremrészt, tornateremmé, akkor ilyen előzetes munkálatokat már nem igényel a terület. Be 
lehet rendezni akár úgy, ahogy a Testnevelési Egyetemnél, vagy ahogyan a Népligetben lévő tornacsarnokban 
van. Minőségileg más, de az általános iskolai, és középiskolás oktatásban a torna követelményeinek abszolút 
megfelelhet. Ez is egy plusz lehetőség, ami ez által valóra válhat. A 15 óra nem kevés egy olyan iskolában, ahol 
jelen pillanatban a legnagyobb terem, 20X10 m-es. 
A koncepció eleve úgy került összeállításra, és – tudom, hogy erre kevés példa van Magyarországon – a célunk 
az volt, hogy ez egy „önjáró” csarnok legyen. Nyilván ez alapvetően nem valósítható meg bármelyik településen, 
hiszen nincs annyi ember, cég, rendezvény, sportegyesület, aki kivenné, viszont itt, a IX. Kerületben megvan erre 
a lehetőség. Az előzetes munkálatok során lehetőségünk volt egy előzetes igényfelmérésre, ami által aláírt 
nyilatkozataink vannak sportegyesületektől, országos szövetségektől, magáncégektől, rendezvényszervező 
cégektől, hogy abban az esetben, ha megépül a sportcsarnok, ők szívesen kibérelnék azt. Természetesen ezek 
nyilatkozatok nem köteleznek senkit semmire, de legalább az igényfelmérés mutatójaként használhatóak arra, 
amiről beszélünk. Ez azonban csak egy pillére ennek. A koncepció az lenne, hogy minél több lehetőséggel 
alátámasszuk azt, hogy a sportcsarnok úgy is üzemeltethető, hogy a Ferencvárosi Vasutas Sportkör magára az 
üzemeltetésre semmiféle anyagi erőt nem kíván az Önkormányzattól. Az a cél, hogy a Ferencvárosi Vasutas 
Sportkör úgy tudja üzemeltetni ezt a csarnokot, hogy a bevételi oldalt és az előbb említett testnevelés órákat, ami 
5 órát jelent – ez egy fontos tétel, ami nem bevételi oldal, hanem kiadás, hiszen nem fizet érte senki – is elbírja a 
rendszer. A sportcsarnokhoz kötelezően ki kell alakítani parkolóhelyeket. A csarnok alá tervezve van egy parkoló 
rész, aminek egy része kötelezően fenntartott, másik része viszont hosszútávú bérletbe való kiadást jelent, ami 
bevételt hoz a sportcsarnok üzemeltetéséhez az említett feladatok finanszírozására. Ebből a két pillérből válik 
hosszú távon üzemeltethetővé a sportcsarnok.  
 
Torzsa Sándor: Sok kérdés tisztázódott, de továbbra is szkeptikus vagyok a rentábilis működtetéssel 
kapcsolatban. A középső-ferencvárosi részen sok olyan társasház van, amelyik rendelkezik parkolóhelyekkel, 
garázsokkal és ott is van bőven üres garázsállomány, jelen pillanatban is. Amennyiben ez az egyik fő 
finanszírozási forma, szeretném jelezni, nem biztos, hogy ez a jó irány, mert nem könnyű hosszú távon és 
stabilan értékesíteni ezeket. Amennyiben az egyesület 25 évre szeretné megkapni az üzemeltetés jogát - és ha 
jól érzem, ez még egy képlékeny dolog az Önkormányzattal -, el kell, mondjam, úgy gondolom, hogy ez egy 
beláthatatlan, hosszú táv. A magyarországi sportkeretek között ilyen hosszú távon alapozni, véleményem szerint 
kérdéses. Mindenkinek megnyugtató a zökkenőmentesség és stabilitás szempontjából is, ha rögzítésre kerül, 
hogy valamiféle garanciát vállal az Önkormányzat felé a működtetéssel kapcsolatosan, mert ez a racionalitás. 
Értem, hogy ezek a célok, de más ugyanilyen jó szándékú, tisztességes ajánlatot tevő sportegyesület is volt már 
a bizottság előtt, a Vendel utcai sportcsarnokkal kapcsolatban, és akkor is voltak fenntartások, így most is 
aggályaim vannak a 25 évre vonatkozóan. Az teljesen világos – el is mondta az egyesület vezetője -, hogy 25 
évet szeretnének, de a kérdés az, hogy az Önkormányzat részéről elfogadható e ez a 25 év, vagy még nem 
tartunk ebben a stádiumban. Úgy azonban hogyan tudunk dönteni erről. Félek, hogy akkor alakul majd ki vita 
ebben a témában, amikor már áll a sportcsarnok és azért nem kerül majd működésre, mert esetlegesen ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban vitába bonyolódik majd az Önkormányzat és a sportegyesület.  
 
Varga Csaba: Valóban van parkolóház a IX. kerületben. Felmértük ezeket, és ahhoz mérten, hogy nem csak erre 
alapozunk, megpróbálunk egy olyan árkalkulációval dolgozni, amivel jobbak leszünk a piacon. Azt ne felejtsük el, 
hogy ez egy 2018-ban felépülő sportcsarnok lesz. Ennek megfelelően a tervtanácsi döntésben is az szerepel, 
hogy minőségi épületről beszélünk annak minden szolgáltatásával és minden pozitív hatásával. Ez csak egy 
része. A másik része, hogy a csarnok üzemeltetését szintén törvények határozzák meg, melyeknek meg kell 
felelnünk. Százalékosan kerül meghatározásra, hogy mennyit kell sport részre költeni. Mivel mi a Magyar 
Kézilabda Szövetségen keresztül, mint látvány csapatsportág TAO- zunk, ennek megfelelően a kézilabda az, ami 
kiemelten szerepel, ez 50%-ot jelent. Emellett van egy rész, amit még fel lehet használni. Ennek a két dolognak 
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az összegéből tevődik össze – a kiadást szedném két részre-, hogy az egyik rész sportkiadás, a másik pedig 
nem sportcélú kiadás. Tulajdonképpen így, három részből kell megtermelni azt a bevételt, ami a kiadási oldalt - 
minimum - fedezi. 
A Ferencvárosi Vasutas Sportkör egy 1919 óta működő sportegyesület, ami jelen pillanatban is üzemeltet 
sporttelepet sportcsarnokkal, asztalitenisz csarnokkal. Említettem már a mai napon, hogy az 1960-as években ez 
Budapest 3. legnagyobb fedett terme volt. Az akkor nagyon modern volt és tökéletes volt arra, amire használták. 
Ma nem alkalmas a kézilabdázásra, mert kisebb a mérete, ezért csak bizonyos korosztályig lehet benne 
mérkőzést megrendezni.  
Úgy gondolom, hogy a 25 év első hallásra valószínűleg beláthatatlan, de ha azt nézzük, hogy milyen 
vagyontárgyhoz juthat ez által az Önkormányzat, illetve hogy a sportegyesület az, aki a pénzt szerzi, lebonyolítja 
a folyamatot, kiírja a közbeszerzéseket, felügyeli a folyamatot, úgy gondolom, hogy a sportegyesület nem 
fizetésért dolgozik ebben a rendszerben, hanem azért dolgozik, hogy ezt a sportcsarnokot üzemeltethesse. Azért 
dolgozunk, hogy tovább tudjunk dolgozni és minőségi munkát tudjunk végezni. Úgy gondolom, hogy ebből a 
szempontból reális a 25 év, főleg abban a koncepcióban, amit említettem, hogy nem szeretnénk pénzt kérni az 
Önkormányzattól az üzemeltetésre. Garanciát nyilván nem vállalhatunk, hiszen nem lennénk relevánsak ebben a 
kérdésben, viszont szerződéseket tudunk prezentálni. A szerződések azt jelentik, hogy az üzemeltetéshez már 
vannak előzetes nyilatkozatok, és amikor megépül a csarnok, már szerződéseink is lehetnek.  
Felmerült, hogy ez a folyamat 1. lépcsőfoka. Ahhoz, hogy egyáltalán megindulhasson ez az egész, egy 
tulajdonosi hozzájárulás szükséges. A tulajdonosi hozzájárulást indítja meg a dominót abból a szempontból, hogy 
azzal minden szinten elindul a kőkemény munka, melynek egy részállomása, amikor az Önkormányzat és az 
egyesület megköti az említett megállapodásokat. Szerettünk volna konkrétumot mondani. Felmerült a kérdés, 
hogy 50, vagy 100 év, de nem 50 és nem 100 év, hanem 25 évig szeretnénk üzemeltetni a sportcsarnokot. A 
törvény 15 évet ír elő arra, hogy azokat a százalékokat, üzemeltetési programokat, melyeket le kell adni, 
megvalósítsuk. A TAO pályázat során be kell mutatnia az egyesületnek azt, hogyan kívánja üzemeltetni azt a 
csarnokot, melyet részben TAO pénzből kíván megépíteni. Ennek megfelelően ez többszörösen védett és 
biztonságossá teszi a rendszert. A folyamat egy része a szerződés megkötése. Az igaz, hogy rá van kényszerítve 
az Önkormányzat, hogy 15 évre szerződést kössön azzal, aki végigviszi ezt a beruházást, az pedig már egy 
másik kérdés, hogy a 15 évből lesz e 25 év. Ez az egyesület célkitűzése, és érdeke. 
 
Lauth Gábor: Most iskolaigazgatóként szólalok meg. Ferencváros iskolája vagyunk, szerződésünk van a 
Ferencvárosi Torna Clubbal, akadémiai osztályunk van, rengeteg sportoló jár hozzánk. Ezeknek a 
sportosztályoknak jelentős részét kézilabdázók teszik ki. Az évek során nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a 
szakosztállyal, napi kapcsolatban vagyunk. A Ferencvárosi Torna Club női és férfi kézilabda szakosztálya 
egymaga is többszörös időt igényelne ebben a csarnokban, mint a nap 24 órája, gyakorlatilag bármennyi időre 
kibérelnék a csarnokot, hiszen nincs hova menniük edzeni és nem tudják hol lejátszani a korosztályos 
meccseket, és ez csak egy egyesület.  
Ez a sportcsarnok olyan közel lesz a metróhoz, hogy ezen a helyen ránk nézve lenne problémás, ha nem 
tudnánk értékesíteni ezeket az időket. 
 
Illyés Miklós: Köszönjük az értékes vitát. Olyan kérdéseket is feszegettünk, ami még nem feladatunk, nem gond, 
ha ilyenről is szót ejtünk, de valóban tulajdonosi hozzájárulásról van szó. Messze vagyunk még attól, hogy 
üzemeltetésről beszéljünk, de úgy legyen. A 15, 25 év tárgyában nem szeretnék vitatkozni, indítsuk meg a 
beruházást és legyen belőle valami, ne csak alapkőletétel. Kérem, szavazzunk a 104/2017. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 49/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 104/2017. sz. – 
„Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat sportcsarnok építéséhez” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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8./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírás 
alapján a Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre vonatkozó pályázat 
benyújtására 

83/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Egy gyógytestnevelési, erőnléti terem kialakítására kerül sor az épületben. A pályázat 
összköltsége 50 millió forint. Nem milliárdos, mint az előző. 30 millió forintos önrész mellett pályáznánk.  
 
Torzsa Sándor: Alpolgármester asszonynak is szoktunk feltenni oktatással kapcsolatos kérdéseket és 2017. 
január 1-je óta mindig azt a választ kapjuk, hogy ehhez már semmi köze nincs az Önkormányzatnak. Az előző 
előterjesztésnél és a mostaninál is látjuk azonban, hogy valamennyi köze mégis van ezekhez az 
Önkormányzatnak, hiszen kihez tudna fordulni egy iskola, ha nem az Önkormányzathoz. Nem is tartom ezt 
problémának, sőt támogatandó célnak tartom, de megjegyzem, hogy igenis van közünk hozzá és nem csak 
akkor, amikor egy tornatermet kell építeni nekik, hanem más típusú kérdésekben is.  
 
Kállay Gáborné: Én is így gondolom. Az, hogy nincs közünk hozzá, a szakpolitikai kérdésekre vonatkozott. 
Azokhoz valóban nincs közünk, de nyilvánvalóan egyéb témákban - mint most is - természetesen mindig is 
támogatni fogjuk az iskoláinkat, hiszen a mi ferencvárosi gyermekeink járnak ezekbe az intézményekbe. A 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornatermére már az előző évi költségvetésben biztosítottuk az összeget, 
mert már akkor elindult az a folyamat, mely azt célozta meg, hogy egy ilyen jellegű, kisebb tornaterem épüljön a 
meglévő mellé. Ez mindenféleképpen megépül függetlenül attól, hogy nyerünk e a pályázaton, de azért remélem, 
hogy nyerni fogunk.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 83/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 50/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 83/2017. sz. – 
„Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírás alapján a 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre vonatkozó pályázat benyújtására” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására 

94/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: Világosan megfogalmazza az előterjesztés, hogy miket kell módosítanunk. A telephely címe nem 
lehet azonos a székhellyel, szünidei étkeztetés, stb. Kérem, szavazzunk a 94/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 51/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/2017. sz. – 
„Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
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 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
10./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítása (II. forduló) 

78/2/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Kállay Gáborné: Az I. fordulóhoz képest 3 változtatásra került sor a II. fordulóra. 6000 forintra emelkedik az 
iskolakezdési támogatás, tehát duplázódik. A tankönyvtámogatást azok a ferencvárosi diákok is megkapják, akik 
alapítványi iskolába járnak. Ugyanazt az összeget kapják tankönyvre azok a diákok, akik Ferencvárosban élnek, 
de nem ferencvárosi iskolába járnak, mint az itt tanulók ferencvárosi gyerekek. 
 
Illyés Miklós: Gondolom volt egy felmérés az alapítványi iskolákkal kapcsolatosan. Hány ferencvárosi diákot 
érint ez a módosítás?  
 
Kállay Gáborné: Legjobb tudomásom szerint 10 fő alatt van a létszámuk.  
 
Torzsa Sándor: Nagyon örülök annak, hogy az ellenzék több javaslata is befogadásra került. Mondhatnám azt 
is, hogy ennél jobb szociális rendelettervezetünk még soha nem volt. Bekerül egy új szűkítő feltétel, miszerint 
állandó tartózkodási hely, vagy ilyesmi szerepel a rendeletben, Ferencvárosban kell, hogy legyen az illető. Ennek 
ellenőrzése plusz személyi állományt igényel majd? Mennyire fogja ez leterhelni az Iroda munkáját?  
 
Szilágyi Imre: Nem a lakóhely, hanem az „és ott életvitelszerűen tartózkodó” az a rész, ami bekerült. Vannak 
olyan kollégák az irodán, akik kifejezetten környezettanulmányokat készítenek. Természetesen nem lehet minden 
egyes kérelmet környezettanulmányozni, erre valóban nincs kapacitás, de bizonyos metódus alapján, 
szúrópróbaszerűen kimennek majd a kollégák és ellenőrzik, hogy a kérelmezők valóban a helyszínen 
tartózkodnak e, vagy sem. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 78/2/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 52/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 78/2/2017. sz. – „A 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
11./ Javaslat a gyermekek étkezésének kiegészítésére 

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

Illyés Miklós: Ez a kifli, túró rudi, tej beszerzésre vonatkozó előterjesztés, mely pontosan rögzíti 10 intézmény 
rászoruló gyermekei részére a 2017-2018-as évben biztosítandó összeget. Összesen 1539 rászoruló gyermek 
van. Beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Kérem, szavazzunk a 86/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 53/2017. (IV.19.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 86/2017. sz. – 
„Javaslat a gyermekek étkezésének kiegészítésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
12./ Javaslat a „Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében” támogatására 

102/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Vetélkedőt és kiállítást szervez az iskola a Pál utcai fiúk kiadásának 100. évfordulójára. Az 
alapítványuk kér 300.000 forintot, mely a költségvetési sorunkról biztosítható. Kérem, szavazzunk a 102/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról 300.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 54/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 102/2017. sz. – 
„Javaslat a „Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében” támogatására” című – előterjesztést, 
300.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-166/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: A Gazdasági bizottság által is tárgyalandó 2 kérelem szerepel előttünk. Környezettanulmányt 
kértünk ezekhez az ügyekhez, mely az Irodán megtalálható, el lehetett olvasni. Családmentorok dolgoztak ebben 
a kérdésben. S. L. ... szám alatti lakos kéri a mellette levő, falszomszédos, komfort nélküli lakás csatolását. 
Ebben az esetben 4 fő lakja az egy szoba, konyhát, ezért javaslom, hogy támogassa a bizottság a kérelmet. 
Természetesen döntésünk nem jelenti azt, hogy a Gazdasági Bizottság ugyanúgy dönt majd. A másik kérelmező 
K. B. ... szám alatti lakos, aki egy nagyobb, 48 m2-es, komfortos lakásban lakik és kéri a falszomszédos, ... szám 
alatti, félkomfortos lakás csatolását. Az ingatlan értékesítése folyamatban van. A Gazdasági Bizottság döntését 
ebben az esetben borítékolom, de ha van hozzá észrevétel, szívesen meghallgatom. A bérlő unokájával él itt. Ez 
a nehezebb ügy. Kérem, szavazzunk az Sz-166/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról S. L. kérelmére 
vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 55/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-166/2017. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát, S. L. 
kérelmére vonatkozóan. 
Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-166/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról K. B. 
szerződésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 56/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-166/2017. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést K. B. kérelmére vonatkozóan. 
Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök” 

(1 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
14./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi óvodai 
sportpályázatának elbírálására  

Sz-195/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Mind a 9 óvodánk pályázott, és 4 óvoda 2 pályázatot is benyújtott. A Humánszolgáltatási Iroda 
javaslatát jónak és arányosnak tartom. Ha megnézzük a tavalyi évet is, úgy gondolom, rendben vannak az 
összegek. Kérem, szavazzunk az Sz-195/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 57/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az ESZSB 57/2016. (IV.27.) számú határozata alapján nyújtott 
2016. évi óvodai sport pályázati támogatások elszámolását. 

Intézmény neve Pályázati program Egészségügyi, Szociális 
és Sport Bizottság 

döntése 
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Tavaszi kirándulás és sportnap 370.000.- 
Ferencvárosi Csudafa Óvoda Kirándulás Visegrád- Mogyoró hegyre 190.000.- 
Ferencvárosi Epres Óvoda Mikulás kupa 15.000.- 
Ferencvárosi Epres Óvoda Felsőlajosi kirándulás 80.000.- 

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Családi sportrendezvény 220.000.- 
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Sportrendezvény: Medve olimpia 100.000.- 
Ferencvárosi Liliom Óvoda Kirándulás a „Vegas Farm”: lovas 

tanyára  
210.000.- 

Ferencvárosi Liliom Óvoda Családi sport délelőtt 170.000.- 
Ferencvárosi Méhecske Óvoda Családi sportnap 40.000.- 
Ferencvárosi Méhecske Óvoda Turisztikai sportnap: Kirándulás 

Pilisborosjenőre 
55.000.- 

Ferencvárosi Napfény Óvoda Kirándulás a Katalinpusztai 
kirándulóközpontba 

190.000.- 

Ferencvárosi Napfény Óvoda Családi sportnap 45.000.- 
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda Óvodai sportrendezvények 40.000.- 
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda Kirándulás a Diósjenői kalandparkba 75.000.- 
Mindösszesen:  1.800.000.- 

Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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2./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodák 2017. évi sport pályázati támogatását, amelynek 
kifizetése a 2017. évi hatályos költségvetési rendelet 3414. számú költségvetési sorának e célra biztosított 
1.800.000,- Ft-os óvodai sport pályázati összegének terhére történik: 

Intézmény neve Pályázati program Rendezvény 
összköltsége 

Pályázott 
összeg 

Egészségügyi, Szociális 
és Sport Bizottság 

döntése 
Ferencvárosi Csicsergő 

Óvoda 
Tavaszi sportnapok 

 
450.000.- 

450.000.- 320.000.- 

Ferencvárosi Csudafa 
Óvoda 

Sportrendezvény-sportnap 
 

210.000- 
180.000.- 90.000.- 

Ferencvárosi Epres 
Óvoda 

Mikulás kupa 
 

40.000.- 
30.000.- 20.000.- 

Ferencvárosi Epres 
Óvoda 

Kirándulás az állatkertbe 
 

100.000.- 
80.000.- 80.000.- 

Ferencvárosi Kerekerdő 
Óvoda 

Családi sportrendezvény 
 

500.000.- 
450.000.- 320.000.- 

Ferencvárosi Kicsi Bocs 
Óvoda 

Népi bocsforgatag-népi játékok 
 

250.000.- 
190.000.- 95.000.- 

Ferencvárosi Liliom 
Óvoda 

Kirándulás a „Vegas Farm” lovas 
tanyára 

 
310.000.- 

310.000.- 250.000.- 

Ferencvárosi Liliom 
Óvoda 

Családi sport délelőtt 
 

300.000.- 
300.000.- 150.000.- 

Ferencvárosi Méhecske 
Óvoda 

Családi sportnap 
 

85.000.- 
75.000.- 40.000.- 

Ferencvárosi Méhecske 
Óvoda 

Turisztikai sportnap: Solymár Rózsika 
forrás 

 
110.000.- 

100.000.- 90.000.- 

Ferencvárosi Napfény 
Óvoda 

Kirándulás a Taksonyi póni parkba 
 

316.400- 
250.000.- 200.000.- 

Ferencvárosi Ugrifüles 
Óvoda 

Duna Corso sétahajó-vízi program 
 

100.000.- 
80.000.- 60.000.- 

Ferencvárosi Ugrifüles 
Óvoda 

Kirándulás a Taksonyi póni farmra 
 

130.000.- 
130.000.- 85.000.- 

Összesen:  2.901.400.- 2.625.000.- 1.800.000.- 

Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az óvodai sport támogatására meghirdetett pályázaton nyertes 
pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról abban az esetben, amennyiben azok a korábbi azon 
önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámoltak, melyeknek az elszámolási határideje a bizottsági 
döntés időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. május 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
15./ Javaslat a 2016. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására és a 2017. évi támogatás 
meghosszabbítására 

Sz-172/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: A mai 2-vel a 6-ból már 4 egyesület, illetve kft. számolt el. Ebben az esetben a Ferencvárosi 
Kosárlabda Egyesület és az FTC Női Torna Kft. Sport Alap számolt el. Az FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés 
Közhasznú Nonprofit Kft. és az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. elszámolása van még hátra. 
Remélhetőleg ők is elszámolnak a közeljövőben. Az említett 2 egyesület beszámolóját fogadjuk el a mai napon, 
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ami azt jelenti, hogy megkapják a 2017. évi támogatási összeget. Kérem, szavazzunk az Sz-172/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 58/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadja a Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület és az FTC Női 
Torna Kft. Sport Alapra vonatkozó 2016. évi sportszakmai és pénzügyi beszámolóját, és egyben engedélyezi 
részükre a 2017. évi támogatási összeg kifizetését. 
Határidő: 2017. április 19.      
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
16./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi szabadidősport 
pályázatának elbírálására, valamint a 2016. évi pályázatok beszámolóinak elfogadására 

Sz-196/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: 4 millió forintot osztunk el a pályázók között. A tavalyi évben 5 szervezet kapott támogatást, 
melyek elszámoltak. Egyrészt ezt tartalmazza az előterjesztés. Most 9 szervezet küldött be pályázatot, 6 millió 
forint értékben. Faragni kellett, nem kapta meg mindenki azt az összeget, amire pályázott. A Humánszolgáltatási 
Iroda javaslatát javaslom elfogadásra. 
 
Torzsa Sándor: Nem néztem meg a beérkezett pályázatokat, ezért inkább kérdezek, minthogy a nélkül döntsek. 
A Kisterenyei Sportegyesületnek milyen ferencvárosi kötődéssel sikerült pályáznia? 
 
Illyés Miklós: Az új pályázati kiírásnak az a feltétele, hogy Ferencvárosban megvalósított rendezvények 
legyenek megjelölve. Itt, Ferencvárosban, a ferencvárosi gyerekeknek szerveznek programot, annak ellenére, 
hogy ők kisterenyeiek. 
 
Szilágyi Imre: Egy kisterenyei egyesület fog nyári tábort szervezni a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
diákjainak. Minekután az iskola nem pályázhat, ezért az egyesület kívánná megsegíteni az iskola az irányú 
szándékát, hogy a nyári tábor megvalósulhasson. Úgy gondolom, ez maximálisan támogatandó. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-196/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 59/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az ESZSB 80/2016. (V.18.) számú határozatában megítélt 
2016. évi szabadidősport pályázati támogatások elszámolását:  

Sorszám Pályázó neve 
2016. évi pályázati 

program 
ESZSB 2016. évi döntése 

1 Rókus IX. KHE 
Szabadidős 

rendezvények 
750.000 Ft 

2 FTC Női Torna Kft 
Albert Kupa, Zsebibaba 

országos csapatverseny, 
Tornázni Öröm 

220.000 Ft 

3 
Ferencvárosi Szabadidős 

SE 
Nyári táborozás 

Balatonszéplakon 
350.000 Ft 

4 
Magyar Szektorlabda 

Szövetség 
Gombfoci –show a 

szeptemberi Lakótelepi 
50.000 Ft 
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mulatságon 

5 
Hátrányos Helyzetű 

Labdarúgók KHE 
Szabadidősport 
támogatására 

370.000 Ft 

Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a sportszervezetek 2017. évi szabadidősport pályázati 
támogatásáról, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) hatályos 
költségvetési rendelet 3415. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 4.000.000,- Ft-os keretösszegének 
terhére történik: 

S
o

rs
zá

m
 

Pályázó neve 2017. évi pályázat címe 
2017. évi igényelt 

támogatás 

Egészségügyi, Szociális 
és Sport Bizottság 

döntése 

1 Ferencvárosi Természetbarát Egyesület 

FTE - Járjon velünk jól! 
Séták, túrák, táborok a 
ferencvárosi lakosok 

részvételével 

930 000 Ft 700 000 Ft 

2 Ferencvárosi Szabadidő SE 
Szemesnek áll a világ! 

Nyári tábor 
Balatonszemesen 

500 000 Ft 250 000 Ft 

3 FTC Női torna szakosztály Tornázni Öröm! 400 000 Ft 300 000 Ft 

4 Kisterenyei Sportegyesület 
Nyári Erdei Spottábor 

"NYEST! 
315 600 Ft 250 000 Ft 

5 HA5KHC Puskás T Rádióklub 

Ferencvárosi gyermek 
rádióamatőr tábor és 
Puskás Kupa rádiós 

tájfutó verseny 

280 000 Ft 200 000 Ft 

6 Rage Cross Kft 
Sportolj, az erő legyen a 

szenvedélyed! 
250 000 Ft 200 000 Ft 

7 Magyar Szektorlabda Szövetség 
Gyermekkorom kedvenc 

játéka 
400 000 Ft 200 000 Ft 

8 Rókus IX. KHE 

Szabadidősport 
rendezvények, Aput a 

kapuba, Családi sportnap, 
Nyitott tornaterem, 

Mikulás foci kupa, Nyári 
sporttábor Esztergom, 

Sakk bajnokság 

2 000 000 Ft 1 450 000 Ft 

9. Sirályok Sport Egyesület 
Solathon - Katonai 

ötpróba sorozat 
gyerekeknek 

933 600 Ft 450 000 Ft 

Összesen 6 009 200 Ft 4 000 000 Ft 

Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szabadidősport támogatására meghirdetett pályázaton nyert 
szervezetek képviselőivel kötendő támogatási szerződések aláírásáról. 
Határidő: a döntést követő 30 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ úgy dönt, hogy a 2017. évben megítélt támogatási összegről szóló megállapodás csak abban az esetben 
kerülhet aláírásra, amennyiben a pályázó a 2016. évben kapott támogatási összeggel elszámolt és a megfelelő 
adategyeztetés a támogatottakra vonatkozóan megtörtént. 
Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
17./ Mozgássérültek Budapesti Egyesülete támogatási kérelme 

Sz-194/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: 40 éves az egyesület, és több eseménnyel szeretnék ezt megünnepelni. Hajókirándulást 
szerveznek 400 fő mozgássérült részére. Ez egy nagyon szép kezdeményezés. Mindehhez 100.000 forintot 
kérnek. Kérem, szavazzunk az Sz-194/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 60/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
1./ úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. számú 
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére 100.000,- Ft támogatást biztosít a 
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részére hajókirándulással egybekötött jubileumi rendezvény 
megvalósítása céljából. 
Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
A 18. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 61/2017. (IV.19.) sz. határozat a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Illyés Miklós: Zárt ülést rendelek el. A nyílt ülést bezárom.  
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


