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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 
     
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 

 

 



 

Kp/25913/2017/IV. 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

Lőrinczné Táborfi Julianna, az Egészséges Táplálkozásért Egyesület igazgatója 2017. június 22. napján 

kelt levelében (1.sz. melléklet) támogatási kérelemmel kereste meg  Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának alpolgármesterét. 

 

Az Egészséges Táplálkozásért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 1995-ben alakult. Létrehozói olyan 

szakemberek, akik felismerték a táplálkozás és az életvezetés alapvető szerepét testi-lelki egészségünk 

fenntartásában. 

 

Az Egyesület, az Ehetemmm Kft. és a Yotengrit Alapítvány 2015. szeptember 25-én rendezte meg első, 

2016. szeptember 25-én második alkalommal az ÉletMINŐség Fesztivált (a továbbiakban: Fesztivál) a 

Ferencvárosi Művelődési Központban, melyet 2016-ban Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 300.000,- Ft összeggel támogatott.  

A 2017. október 7-én megrendezésre kerülő III. ÉletMINŐség Fesztivál (2.sz. melléklet) 

megvalósításához kérik Önkormányzatunk támogatását, melynek témája a kerületben élő családok 

társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, a családok életvezetési kompetenciáinak 

fejlesztése, kiemelve a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, ösztönözve a generációkon átívelő 

együttműködést, elősegítve a lakosság életminőségének javítását. A Fesztivál célja összhangban van a 

helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazottakkal.  

Nagy segítséget és megtiszteltetést jelentene számukra, ha Önkormányzatunk ismételten támogatná a 

Fesztivált. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelem, illetve az előterjesztés alapján döntsön az Egészséges 

Táplálkozásért Egyesület támogatásáról.  

 

Budapest, 2017. augusztus 23. 

 

 

 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

A. változat 

 

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

Bizottsága úgy dönt, hogy az Egészséges Táplálkozásért Egyesület részére a Ferencvárosi 

Művelődési Központban 2017. október 7-én megrendezésre kerülő III. ÉletMINŐség Fesztivál 

programjának támogatása céljából ………,- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és 

köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2017. szeptember 6. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

   

 

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

Bizottsága felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

megállapodás megkötéséről. 

 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

B. változat 

 

 

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

Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja az Egészséges Táplálkozásért Egyesület kérelmét. 

 

 

Határidő: 2017. szeptember 6. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 



1. számú melléklet 

 

Tisztelt Kállai Gáborné alpolgármester asszony, kedves Mária! 

 Köszönjük Önnek és a Ferecvárosi Önkormányzat munkatársainak, hogy a tavalyi 
ÉletMiNŐség Fesztivál programjának megvalósítását anyagilag és személyesen is 
támogatták! 

Az EGÉSZséges Táplálkozásért Egyesület, az Ehetemmm Kft. és a  Yotengrit 
Alapítvány 2015. szeptember 25-én rendezte meg első alkalommal az ÉletMiNŐség 
Fesztivált a Ferencvárosban azzal a céllal, hogy kiemelten foglalkozzon nők és férfiak 
harmonikus együttműködésének előmozdításával, melyben meghatározóak a női-férfi 
szerepek, a párkapcsolati kérdések és a családi élet harmóniája. Előadóink elismert 
szakemberek, orvosok, művészek, írók. A közhasznú családi közösségépítő program 
szervezésével arra törekedtünk,hogy olyan modellt mutassunk be, amelyben 
megvalósulhat a generációk közötti szakadékok csökkenése és a családokat összefogó 
közösségek - nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetek – 
segítségével és a látogatók aktív közreműködésével. 

A 2017. október 7-én megrendezésre kerülő III. ÉletMiNŐség Fesztivál 
programjának megvalósításával elősegíteni szeretnénk a kerületben a család 
társadalmi szerepének megerősítését, a családi kohézió növelését, a családok 
életvezetési kompetenciáinak fejlesztését, kiemelve a nők és férfiak társadalmi 
egyenlőségét, ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, elősegítve a 
lakosság életminőségének javítását.  A Fesztivál programjai összhangban vannak a 
helyi esélyegyenlőségi programok keretében megfogalmazott intézkedésekkel, hiszen 
célunk, hogy minden helyi lakos hozzáférjen a programokhoz.  

A szervezők nevében segítőkész támogatását  kérem a Fesztivál lebonyolítási és 
előadói költségeinek csökkentéséhez. A hagyományteremtő és témájában egyedülálló 
rendezvény várható költsége megközelíti a 4 millió forintot, melyből a IX. kerület 
Ferencvárosi Önkormányzattól elnyert támogatási díjat - bruttó 2 000 000,- Ft –ot -  az 
előadók és közreműködők egy részének tiszteletdíjának kiegyenlítésére kívánunk 
fordítani. 

Nagy segítséget és megtiszteltetést jelentene számunkra, ha lehetőségeihez mérten 
támogatná kérésünket,  ezzel is elősegítve a Fesztivál nívós programjainak biztosítását, 
ismert előadóinak felkérését és sikeres lebonyolítását. 

Levelemhez csatoltan megküldöm a III. ÉletMiNŐség Fesztivál tervezett programját 
további szíves felhasználásra.  

Segítőkész támogatását és mielőbbi pozitív válaszát köszönettel várjuk! 

 

Lőrinczné Táborfi Julianna 
dietetikus - eü.menedzser 

EGÉSZséges Táplálkozásért Egyesület 

elnök 



 

Cím: 1239 Budapest, Horgászpart u.39/A. 

Tel.: 06/20-9459-131 

E-mail: ltj.ete@gmail.com 

Weblap: www.etelife.eu      
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