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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

A Szia-Helló67 Egyesület, az Egészséges Táplálkozásért Egyesület, a HA5KHC Puskás 

Tivadar Rádióklub, a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete, 

valamint az 1956 Magyar Nemzetőrség az alábbi támogatási ügyekben keresték meg 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata). 

 

I. 

Szia-Helló67 Egyesület 

 

Dr. Gencsev Plámenné, a Szia-Helló67 Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke 2018. 

májusi   levelében (1. számú melléklet) támogatási kérelemmel fordult Ferencváros 

Önkormányzatához. 

 

Az Egyesület a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény (a 

továbbiakban: Iskola) sport, művészeti és tanulmányi tevékenységének támogatására jött létre. 

Az iskola tanulói többségükben hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók. Az Egyesület a részükre szervez 2018. június 4-11. között balatoni táborozást, hogy a 

Balaton parti nyaralás meghatározó pozitív élményt jelenthessen számukra. 

 

Az Iskolába járó tanulók családja nem tudja finanszírozni a részvételi költségeket, így ehhez 

kérik az Önkormányzat 850.000,- Ft összegű támogatását, ami az étkezést, mosatást, a 

személyszállítást és a napi versenyek díját fedezi. 

 

II. 

Egészséges Táplálkozásért Egyesület 

 

Lőrinczné Táborfi Julianna, az Egészséges Táplálkozásért Egyesület (a továbbiakban: ETE) 

elnöke 2018. március 1. napján kelt levelében (2. számú melléklet) támogatási kérelemmel 

kereste meg Ferencváros Önkormányzatát. 

 

Az ETE 1995-ben alakult. Létrehozói olyan szakemberek, akik felismerték a táplálkozás és az 

életvezetés alapvető szerepét a testi-lelki egészség fenntartásában. 

 

A magyar lakosság egészségi állapotának ismeretében fontosnak tartják, hogy olyan 

programokat állítsanak össze, amelyben a kialakított és megvalósítani kívánt tevékenységek 

együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint 

mentális egészséggel összefüggő támogatói szolgáltatásokat, és a személyre szabott 

workshopokat, csoportos foglalkozásokat, tréningeket. Családbarát jellegű kezdeményezések, 

programok szervezésével, támogató és tanácsadó szolgáltatások, valamint képzések, 

csoportfoglalkozások útján erősítik a helyi közösségek tagjai közötti összefogást, a családok 



közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet és a gyermeknevelés fontosságának 

tudatosítását a IV. Életminőség Fesztivál programjainak segítségével. 

 

Az ETE 2016. és 2017. évben is a Ferencvárosi Művelődési Központban rendezte meg az 

Életminőség Fesztivált a magyar női minőséget, a férfi-női egységet és az életminőséget 

meghatározó témákban, melyet Ferencváros Önkormányzata mindkét évben 300.000,- Ft 

összeggel támogatott. 

 

Az ETE a Ferencvárosi Művelődési Központban 2018. október 6-án megrendezésre kerülő 

IV. Életminőség Fesztivál programjának megvalósításához kéri Ferencváros 

Önkormányzatának támogatását, melynek témája az életminőség egyik meghatározó eleme az 

egészséget szolgáló, teljesértékű táplálkozás. 

 

III. 

HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub 

 

Fröhlich Henrik, a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub (a továbbiakban: Rádióklub) elnöke 

2018. május 9. napján kelt levelében (3. számú melléklet) támogatási kérelemmel kereste meg 

Ferencváros Önkormányzatát. 

 

Elnök Úr levelében leírja, hogy a Puskás Rádióstájfutó Kupa megrendezéséhez támogatást 

kérnek, mert technikai okok miatt a szabadidősport pályázat 2018. évi kiírására nem tudtak 

pályamunkát benyújtani. 

 

A Puskás Rádióstájfutó Kupa minden évben megrendezésre kerül, ahol a ferencvárosi fiatalok 

és a kerületi közoktatási intézmények diákjai ingyenesen vehetnek részt. 

 

A verseny jó alkalom arra, hogy a fiatalok megismerkedhessenek a rádiós tájfutás technikai 

eszközeivel, valamint jó levegőn sportolással tölthetik szabadidejüket a két napos rendezvény 

keretében. 

 

IV. 

Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete 

 

A Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete (a továbbiakban: 

Sportegyesület) kérelemmel fordult Ferencváros Önkormányzatához (4. sz. melléklet), 

melyben kérik, hogy a IX. kerületben élő, 10 éve májátültetésen átesett teniszező Jakab Ivett 

és a 14 éves Domonkos Ádám úszó részére a  Szervátültetettek Európa Bajnoksága (a 

továbbiakban: EB) részvételi költségeit támogatásként biztosítsa. 

 

Az idén Szardínián (Olaszország) megrendezésre kerülő Szervátültetettek Európa 

Bajnokságán történő részvétel költségei sportolónként meghaladják a 200.000,- Ft-ot, amely 

összeg a Sportegyesületnek komoly kiadást jelent, különös tekintettel arra, hogy a 

Sportegyesület szervátültetett sportolói közül sokan kerültek be a magyar szervátültetett 

válogatottba. 

 

A Sportegyesület kéri Ferencváros Önkormányzata segítségét, hogy az éremesélyes 

versenyzők elindulhassanak az EB-n, mert ez - azon kívül, hogy Magyarországnak hírnevet 

szerez - a transzplantált fiataloknak önbizalmat, kitartást, és a sportolás folytatásához, 

valamint a krónikus betegség miatt előforduló nehézségek leküzdéséhez további erőt ad. 



 

Nevezett sportolók eddigi eredményei:  
 

Jakab Ivett háromszor állhatott az EB dobogó tetején:  egyéni teniszben megszerezte 

a korosztályos Európa-bajnok címet, majd a női- és vegyespáros versenyszámban is 

győzött partnereivel, valamint a 2017. évi Világbajnokságon teniszben és a röplabda 

csapat tagjaként is dobogóra állhatott.  

Domonkos Ádám 2016-ban négyszeres EB aranyérmes volt (50-és 100 m mellúszás 

és gyorsúszás versenyszámokban). 

V. 

1956 Magyar Nemzetőrség 

 

Dömötör Zoltán, az 1956 Magyar Nemzetőrség (2141 Csömör, Petőfi utca 33.) 

főparancsnoka, 2018. május 07. napján kelt levelében (5. sz. melléklet) támogatási 

kérelemmel kereste meg Ferencváros Önkormányzatát. 

 

Az 1956 Magyar Nemzetőrség olyan alulról szerveződő, erős társadalmi támogatottságú, de 

hierarchikus szervezeti felépítésben működő társadalmi szervezet, mely az állampolgárok 

önként vállalt, Magyarország védelme iránt érzett személyes elkötelezettségére alapszik. 

 

Céljuk a fiatalok hazafias nevelése, valamint a történelmi és katonai hagyományok ápolása és 

a karitatív tevékenységben való részvétel. 

 

A fentiek szellemében került eddig három alkalommal megrendezésre a Tóth Ilona Női 

Kézilabda Emléktorna. A verseny célja: Tóth Ilonáról, az 1956-os forradalom és 

szabadságharc hőséről történő megemlékezés, valamint a sportág népszerűsítése, a meghívott 

csapatok részére megfelelő színvonalú mérkőzések biztosítása. A résztvevő csapatok, 

játékosok, vendégek közötti sportkapcsolatok, sportbarátságok kialakítása, fejlesztése. 

 

Nagy segítséget jelentene számukra, amennyiben Ferencváros Önkormányzata támogatást 

nyújtana a 2018. augusztus 25-i Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna sikeres 

megrendezéséhez. 

 

A fenti támogatások folyósítására az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 

3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére van lehetőség. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Budapest, 2018. május 17.  

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: dr. Gencsev Plámenné kérelme 

2. számú melléklet: Lőrinczné Táborfi Julianna kérelme 

3. számú melléklet: Fröhlich Henrik kérelme 

4. számú melléklet: Feszt Tímea Diána kérelme 

5. számú melléklet: Dömötör Zoltán kérelme 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) sz. önkormányzati 

rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 

terhére a Szia-Helló67 Egyesület részére ………,- Ft támogatást biztosít a József 

Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény tanulóinak balatoni 

nyaralásához. 

 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) sz. önkormányzati 

rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 

terhére az Egészséges Táplálkozásért Egyesület részére ………,- Ft támogatást biztosít 

a Ferencvárosi Művelődési Központban megrendezésre kerülő IV. Életminőség 

Fesztivál programjának megvalósításához. 

 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) sz. önkormányzati 

rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 

terhére a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub részére ………,- Ft támogatást biztosít 

a 2018. évi Puskás Rádióstájfutó Kupa rendezvény megvalósításához.  

 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

4. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) sz. önkormányzati 

rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 

terhére a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének 

részére ………,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi Szervátültetettek Európa Bajnokságán 

részt vevő ferencvárosi sportolók, Jakab Ivett és Domonkos Ádám részvételi 

költségeinek biztosítása céljából. 

 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

5. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) sz. önkormányzati 

rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 

terhére az 1956 Magyar Nemzetőrség részére ………,- Ft támogatást nyújt a 2018. 

augusztus 25-én megrendezésre kerülő Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna 

lebonyolítására. 

 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 



6. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1.) – 5.) pontban szereplő 

támogatások kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


