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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. március 21-én 

8.00 órakor megtartott rendkívüli 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: 
Zombory Miklós alpolgármester, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi 
csoportvezető, dr. Riskó György irodavezető-helyettes, dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, 
Hajdu Erika és Völgyesi Attila a Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Talapka Gergő alpolgármesteri 
munkatárs, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Dr. Kovács József Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. ügyvezető igazgatója. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A rendkívüli bizottsági ülést a sport alap pályázat kiírása miatt kellett 
összehívni. Kérdés, észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 36/2018. (III.21.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a sport alap pályázat kiírására 

Sz-110/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
2./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények támogatási kérelme 

Sz-111/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
3./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem 

Sz-112/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1./ Javaslat a sport alap pályázat kiírására 

Sz-110/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A költségvetésben 20 millió Ft rendelkezésre áll. Úgy látom, hogy a kiírásban vannak prioritások, 
amiben változás nem történt. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-110/2018. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 37/2018. (III.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ elfogadja az Sz-110/2018. számú előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt 2018-2021-es időszakra kiírt 
Sport Alap pályázati felhívását, valamint az Sz-110/2018. számú előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt 
támogatási szerződés tervezetet. 
Határidő: 2018. március 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Sport Alap pályázati felhívás helyben szokásos módon történő 
megjelentetéséről intézkedni szíveskedjen. 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Sz-110/2018. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
támogatási szerződés tervezetben – szükség esetén – a pénzügyi teljesítést nem érintő, technikai jellegű 
módosításokat megtegye, és a támogatási szerződéseket a nyertes pályázókkal megkösse.  
Határidő: a benyújtott pályázatok elbírálását követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

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

Sz-111/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Minden, ami oktatással kapcsolatos 32 éves tanárság után támogatom. Kérem, hogy 350 ezer 
Ft-tal támogassunk az 5 bölcsődét gyermeknapi rendezvény céljából.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-111/2018. sz. előterjesztés A.) határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 38/2018. (III.21.) sz. 

Határozat 
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. 
(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: 2018. március 21. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges 
megállapodás megkötéséről. 
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Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem 

Sz-112/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A kérelmező kéri a térítési díj elengedését. Színészről van szó, aki 100%-osan megvakult és 
komoly támogatásra van szüksége. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-112/2018. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 39/2018. (III.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy H. H. K. (….sz. alatti lakos) házi segítségnyújtásért 
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. április 01-től a térítési díj 
soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2018. március 21. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 


