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    Iktató szám: Sz-368/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2016. augusztus 31-i ülésére 
 
Tárgy:  Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és 

Sportegyesületének kérelme a Szervátültetettek Európa-
bajnokságára 3 fő kerületi versenyző nevezési díjának 
támogatására  

 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Klenóczky Beáta sportreferens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
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.  



 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

A Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete (a továbbiakban: 

Sportegyesület) kérelemmel fordult hozzánk, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a kerületben lakó 3 fő nevezési díját a 2016. 

évi Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságára (továbbiakban: 

Szervátültetettek Európa Bajnoksága) támogatásként biztosítsa. 

 

Bogyor Tünde - 11 éve veseátültetettként élő - és Jakab Ivett - 8 éve májátültetettként élő 

- fiatal lányok, teniszezők, valamint a Bakáts téri Általános Iskola tanulója Domonkos Ádám 

– több mint 11 éve májtranszplantált – úszó, akik szorgalmuknak és tehetségüknek 

köszönhetően 2016. nyarán bekerültek a magyar szervátültetett válogatottba, így 

lehetőséget kaptak a Szervátültetettek Európa Bajnokságán való megmérettetésre, melynek 

idén Finnország adott otthont. 

 

Az elmúlt években már mindhárman bizonyítottak, 2015-ben – az Önkormányzat 

támogatásának köszönhetően – Ádám a British Transplant Games-ről három aranyéremmel 

tért haza, 2014-ben a Szervátültetettek Európa Bajnokságán mindhárman dobogóra álltak.  

 

A Szervátültetettek Európa Bajnokságára történő felkészülésen és utazási költségen 

túlmenően  a nevezési díj 100.000 Ft volt fejenként, amely összeg a Sportegyesületnek 

komoly kiadást jelentett – különös tekintettel arra, hogy a Sportegyesület szervátültetett 

sportolói közül húszan kerültek be a magyar szervátültetett válogatottba, akik ebben az óriási 

megmérettetésben részesülhettek.  

 

A Sportegyesület a nevezési díjakhoz kéri az Önkormányzat segítségét, hogy a fiatalok 

felkészülését a jövő évi világbajnokságra tovább tudja támogatni, 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 a 2016. évi Szervátültetettek Európa Bajnokságán az alábbi eredményeket 

érték el:  
 

Jakab Ivett háromszor állhatott a dobogó tetején:  egyéni teniszben megszerezte a 

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

aranyérmet nyert, így három aranyéremmel térhetett haza az Európa- Bajnokságról. 

Bogyor Tünde két ezüstérmet hozott el: az egyéni- és a női páros teniszverseny után állhatott 

a dobogóra.  

Domonkos Ádám  négyszer: 50- és 100 méter mellúszásban, majd 50- és 100 méter 

gyorsúszásban is aranyérmet szerzett.  



 Kérem a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot, hogy az előterjesztésben 

foglaltak alapján döntsön a határozati javaslatról. 

 

Budapest, 2016. augusztus 23. 

 

Melléklet: Kérelem 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 



„A” Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete részére 

……. Ft támogatást nyújt a 2016. évi Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa 

Bajnokságán részt vett ferencvárosi sportolók nevezési díjának biztosítása céljából  a 

3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő:  döntést követő 30 napon belül 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Trappancs Szervátültetett Gyermekek 

Rehabilitációs és Sportegyesülete kérelmét. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 



 
 


