Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-án
14.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Mezey István,
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. Bánfi Réka irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető,
Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács
Györgyi csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Róth Istvánné csoportvezető, Fodor Györgyné, Dékányné
Borsodi Szilvia, Völgyesi Attila, Hajdu Erika Humánszolgálati Iroda munkatársai, dr. Kelemen Miklós Sándor,
Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési
Központ vezetője, Dr. Kovács József Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató, Oravecz
Jánosné Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. főkönyvelője, Vörös Attila FEV IX. Ferencvárosi
Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gedeon Andor Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának igazgatója, Lengyel Zoltánné Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei
Intézmények Bölcsődei Központ vezetője.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, Polgármester
urat, Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket.
Köszönjük a megjelenést a Pénzügyi Irodának is, hiszen költségvetésről is lesz szó. Megállapítom, hogy a
bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, hogy az 5. számú napirendhez tartozó 124/2015.
számú - ˝Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet
megalkotására” című- előterjesztést vegyük le napirendről. 27 napirendi pontunk van, ezért azt kérném nagy
szeretettel minden bizottsági tagtól, hogy hatékonyan dolgozzunk. Ezt előre is köszönöm. Kérem, szavazzunk a
módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 245/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról
(egyfordulóban)
101/2015., 101/2-4/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása
(kétfordulós, I. forduló)
116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
143/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
119/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes
társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására
127/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából
Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
6./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
133/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2014. évi szociális
szolgáltatásairól
134/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés
megszüntetésére
123/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz történő csatlakozásra és a ferencvárosi babazászló
bevezetésére
135/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme
111/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához pályázat benyújtására
122/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Budapest IX. kerületi köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetése
136/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

2

13./ Liliput Nonprofit Kft. közérdekűvé nyilvánítása
137/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya
közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására
107/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
15./ A 116/2015. (IV. 23.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása
113/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
16./ Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó a gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására
110/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
17./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények
alapító okiratainak módosítására
139/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
18./ Tájékoztatás az óvodák és az FMK gazdasági szervezeti feladatai FIÜK által történt átvételéről, és javaslat a
FIÜK engedélyezett létszámának emelésére
140/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
19./ 2. gyermek háziorvosi körzet háziorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-249/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
20./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerületének támogatási kérelme – Ferencvárosi
Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Autista Tagozat
Sz-253/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
21./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi szabadidősport pályázatának
elbírálására (3415. számú költségvetési sor)
Sz-273/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
22./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi óvodai sportpályázatának
elbírálására (3414. számú költségvetési sor)
Sz-272/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
23./ Javaslat a 2014. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2015. évi meghosszabbításra
Sz-254/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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24./ Javaslat az ESZSB 231/2015. (IV.29.) sz. határozata módosítására
Sz-233/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
25./ Személyi térítési díjak
Sz-259-270/2015 sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
26./ Lakás iránti kérelem
Sz-271/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök
27./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-219/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi
gazdálkodásáról (egyfordulóban)
101/2015., 101/2-4/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Egy tavalyi stabil gazdálkodást látunk magunk előtt. Emellett azt olvastam még, - aminek nagyon
örülök -, hogy nem voltak likviditási gondok. Ez nagyon fontos. Elég szép maradvánnyal gazdálkodhatunk majd
az idei évben. Külön az intézmények gazdálkodása is látható mellékletben, ott is megtakarítások vannak. Ezek
alapján véleményem szerint a tavalyi év nem volt egy rossz év pénzügyi értelemben. Kérem, szavazzunk a
101/2015., 101/4/2015. sz. előterjesztések határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 246/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 101/2015.,
101/4/2015. sz. – ”Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi
gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása
(kétfordulós, I. forduló)
116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Bizottsági sorunk emelkedik. Az egészségügyi prevenció, a lakhatást segítő támogatások 15,2
millió forintra nőnek. A szociális segélyezésnek vannak változásai. Költségvetési vonzata ezeknek a
változásoknak külön nincsen, hiszen ahol egyik oldalon kevesebb, ott a másik oldalon több az összeg, így ezeket
tartani tudjuk. Élelmiszersegélyben van egy komolyabb növekedés, 21,8 millió forint. A kifli beszerzésről külön
beszéltünk, fontos az intézményeink részére. Az idősügyi koncepció, és az ifjúsági és drog-prevenció is kap
támogatást. Ezeket emelném ki a költségvetésből, ám természetesen nem súlyozva, hiszen vannak itt súlyosabb
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tételek is, igaz, nem a mi bizottságunkat érintően. Kifüggesztésről van szó, ennek értelmében, kérem,
szavazzunk a 116/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 247/2015. (V.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 116/2015. sz. – ”
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I.
forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
143/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 143/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 248/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 143/2015. sz. – ”
Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
119/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Egy új kitüntetést hozunk létre, illetve változik a „Pro Facultate Ferencváros” díj létszáma, mely 2ről 4-re emelkedik. Emellett bizottsági sorok változnak még, hiszen a Humán Ügyek Bizottsága már nem létezik,
így ez korrigálásra került a rendeletben. Kérem, szavazzunk a 119/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 249/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 119/2015. sz. – ”
Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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5./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat
egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására
127/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából
Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
Illyés Miklós: Szakbizottságként javaslom, hogy két gazdasági társaságunkról, egyrészt a Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ről, illetve a Ferencvárosi Szociális
Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft-ről - mely esetleg szociális bizottságként érint minket -, kellene szót
ejtenünk. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ből Igazgató úr és a
Gazdasági vezető is jelen van, illetve a Felügyelő Bizottság elnöke is, így ha valakinek van ezzel kapcsolatban
kérdése, azt tegye fel. Ha minden igaz, egy kis veszteségről tudunk beszámolni, de ennek is megvan az oka, azt
is mindenki tudja, hogy ez miért van. Kérem, szavazzunk a 127/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-re vonatkozóan.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 250/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 127/2015. sz. – ”
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes
társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására” című – előterjesztést a Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-re vonatkozóan.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. beszámolóját nem tárgyalja a
bizottság, így erről majd a holnapi képviselő-testületi ülésen tudunk beszélni.
6./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
133/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Minden évben megkapjuk ezt a beszámolót, ami egy értékelés. Az, aki tüzetesen elolvasta, látja,
hogy voltak problémák, és vannak is, hiszen az iskolai intézményeinkben a gyermekvédelmi felelősök nem
igazán működtek. Ennek ellenére megtalálta a gyermekvédelmi intézetünk annak módját, hogy hogyan lehetne
hatékonnyá tenni a kapcsolatot. Úgy tűnik javult ez a kapcsolat, és ezáltal azok a beszámolók is, amik
tartalmazzák, javultak a korábbi beszámolókhoz képest.
Torzsa Sándor: Kivételes alkalmak egyike, amikor az Elnök úrral abszolút egyetértek. Valóban egy nagyon
hasznos, hiánypótló dokumentumról van szó, ám én ezt egy picit másképpen tudom értékelni, hiszen ez egy élő
cáfolata annak, amit jó párszor javasoltam, hogy nézzük meg azokat a szociológiai számokat, amelyekből lehet
következtetni egy-egy segély, vagy egy-egy kvóta megállapításakor. Ezek itt vannak ebben az anyagban,
tökéletesen kiolvashatóak, látható számok. Bátorítanám és biztatnám a Városvezetést, hogy ezt az anyagot is
nyugodtan tekintsék iránytűnek a közeljövőben, ha tervezünk egy-egy új ellátást, vagy új szolgáltatást. Itt vannak
a számok, amik alapján fel lehet mérni az igényeket, és azt, hogy nagyságrendileg mekkorák is valójában.
Egyetlen kérdésem lenne az előterjesztéssel kapcsolatban, ami nekem megütötte a szememet: A bölcsődei
ellátással kapcsolatban, a 63. oldalon az elégedetlenségi mutató közel 20%-os. Látom azt is, hogy nagyjából
30%-ról indult. Mi annak az oka, hogy ez ilyen magas?
Lengyel Zoltánné: A felmérésben vannak olyan adatok, amik javultak és vannak olyan tárgyi feltételeink, amik
nem javultak. A felmérés alapján általában a téli levegőztetés az, ami problémát jelent a szülőknek. Télen nem
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igazán tudunk kijutni, hiszen nincsen fedett teraszunk, ahova kimehetnénk, kivihetnénk a gyerekeket, ha esik az
eső, hideg van. Egyedül az Aprók Háza Bölcsődének van egy hátsó része, ami fedett. Oda tudunk kimenni, de
100 gyerek oda sem fér be. Ezek azok a mutatók, amik kicsit feljebb vitték az elégedetlenséget a szülők körében.
Mindig van olyan szülő, aki olyan elvárásokat - például a szakmai munkában - támaszt az intézmény felé, amit
nem lehet teljesíteni. Sok esetben előfordul ilyen. Elrugaszkodik attól, hogy egy kisgyermek nevelőnek 14
gyereket kell ellátni.
Látható a 2 év, 2013 és 2014 összehasonlítása. Amennyiben a 2013-as nem elégedettek számát
összehasonlítom a 2014-es nem elégedettel, akkor látszik némi mozgás. Ha megnézi a grafikont, akkor látható,
hogy gyakorlatilag kevesebb az elégedetlen, mint az előző évben volt.
Torzsa Sándor: Különböző szempontokat mérnek. Ami ezek közül nagyon magas, az a „gyermek bölcsődei
fejlődése” típusú pont. A „levegőztetés” problémája külön van, és látom, hogy az volt a 2. legmagasabb, de
szépen visszacsökkent, kezelésre került. Valójában az érdekelne, hogy a „bölcsődei fejlődés” kifejezés mögött
milyen problémák vannak? Mik azok a döntések, vagy javaslatok - mert az itt látható 20 %-os elégedetlenség,
egy komoly elégedetlenség egy szolgáltatással kapcsolatosan-, amik az Önkormányzatnak feladatot jelenthetnek
annak érdekében, hogy az elégedetlenség egy kisebb szintre csökkenjen? Hogyan látja ezt? Mik azok a
döntések, amiket nekünk kellene meghoznunk?
Lengyel Zoltánné: Ezek egyéni kérdőívek, vagyis az egyéni kérdőívekben különböző bölcsődék szakmai
munkáját értékelik a szülők. Ez a 20% nem az elvárt szakmai lehetőségeknek felel meg. Szerintem itt az
Önkormányzatnak semmilyen területe nincsen, amiben tudna segíteni. Abban tudna segítséget nyújtani, hogy
legyen kicsit több pénzük a kisgyermeknevelőknek, és ez által ne legyen egy évben 3 kisgyermeknevelői váltás.
Elmennek akár 10 ezer forintért is egy másik kerületbe, és amíg újat tudok felvenni, addig a gyerekek ellátása
romlik. Jogos ez az észrevétele a szülőknek. Ahol ez történt, ott nem tudtunk újabb kisgyermeknevelőt keríteni,
hiába hirdettünk, teljesen hiába. Év közben egyébként is nagyon nehéz új nevelőt találni, és ez egyértelműen az
ellátás rovására megy.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 133/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 251/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2015. sz. – ”
Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
7./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2014. évi szociális
szolgáltatásairól
134/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Ez is egy igen „szép” előterjesztés, mely külön tárgyalja az étkeztetéstől kezdve, az
idősgondozást, az utcai szociális munkát. Bármelyik területhez van valakinek kérdése, megteheti. Igen tartalmas,
és „nehéz” dokumentum. Kérdés, észrevétel nincsen. Kérem, szavazzunk a 134/2015. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 252/2015. (V.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 134/2015. sz. – ”
Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2014. évi szociális
szolgáltatásairól” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
8./ Javaslat a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés
megszüntetésére
123/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Egyértelmű előterjesztésről van szó, hiszen nincsen olyan ellátott, akivel ezt megköthetnénk, ezért
megszűntetjük a szerződést. Kérem, szavazzunk a 123/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 253/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2015. sz. – ”
Javaslat a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés
megszüntetésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
9./ Javaslat a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz történő csatlakozásra és a ferencvárosi
babazászló bevezetésére
135/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A babazászló tervét megkapta mindenki, itt van előttünk. Csatlakozásról és a zászlóról fogunk
szavazni. Kérem, szavazzunk a 135/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 254/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2015. sz. – ”
Javaslat a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz történő csatlakozásra és a ferencvárosi babazászló
bevezetésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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10./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme
111/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A korábbi évekhez hasonlóan, 16 kiemelten tehetséges tanuló mesterkurzuson való részvételére
20.000 forint/fő támogatást kér az Alapítvány. Ez összességében 320.000 forintot jelentene a 3143. bizottsági
költségvetési sorról. Tavaly is megadtuk a támogatást, kérem, hogy most is tegyük meg. Kérem, szavazzunk a
111/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 255/2015. (V.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/2015. sz. – ”
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztés „A” határozati
javaslatát.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
11./ Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához pályázat benyújtására
122/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kihangsúlyoznám, hogy egy pályázat benyújtásáról van szó, ahol önerő is kell. Kérem,
szavazzunk a 122/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 256/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 122/2015. sz. – ”
Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához pályázat benyújtására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
12./ Budapest IX. kerületi köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetése
136/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Nálam még az az előterjesztés van, amiben a Vendel utcai Sportcsarnok nincsen benne. Ugye ez
tartalmazza majd azt is? Vagy a legutóbbi már olyan, amiben ez benne van? Bólintást kérek!
Szilágyi Imre irodavezető bólint.
Illyés Miklós: Benne van, ha nem, akkor pedig benne lesz. Kérem, szavazzunk a 136/2015. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

9

ESZSB 257/2015. (V.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 136/2015. sz. – ”
Budapest IX. kerületi köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése”
című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
13./ Liliput Nonprofit Kft. közérdekűvé nyilvánítása
137/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
14./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője közalkalmazotti
jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására
107/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Lengyel Zoltánné itt is van köreinkben.
Zombory Miklós: Lengyel Zoltánné Ibolya már sok-sok évet eltöltött Ferencvárosban és megérdemli a
támogatást. Kérem, hogy támogassák ezt a határozati javaslatot.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 107/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 259/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 107/2015. sz. – ”
Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya közös
megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
15./ A 116/2015. (IV. 23.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása
113/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Ha jól tudom, ez a Kerekerdő Óvoda létszámáról szóló előterjesztés. 418 főre emeljük fel a
Kerekerdő Óvoda létszámát. A létszámnövelés nyilvánvalóan a két csoportszoba kialakítása során alakult ki.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 113/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 260/2015. (V.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2015. sz. – ” A
116/2015. (IV. 23.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
16./ Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó a gyermekétkeztetés feltételeit
javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására
110/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Magától is beszédes a pályázat. Pályázatot írt ki a Magyar Államkincstár, és a Hivatal a
legalkalmasabbnak ítéli az általam Erkel utcai óvodának nevezett, Kicsi Bocs Óvodát. A felújítás 7.760.842 Ft-ba
kerül, melyből 50%-ot ad a Magyar Államkincstár. Ennek értelmében az önrész 3.880.421 forint. Egy többszintes
főző- és tálalókonyha kerül kialakításra. Ezt nem lehet részenként megcsinálni, műszaki értelemben az a legjobb
megoldás, ha egyszerre végezzük el az egészet, és így legalább Belső-Ferencvárosban az egyik óvoda konyhája
maximális szintre kerül. Ha végigolvasták az előterjesztést, akkor látták, hogy a fejlesztést követően ez is egy
mintaóvoda lesz, mint például a Varázskert Óvoda, persze csak a konyhai részt illetően.
Illyés Miklós: Ez is egy három részből álló javaslat, melyben az önrész és a költségvetési sor is meg van jelölve.
Kérem, szavazzunk a 110/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 261/2015. (V.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2015. sz. – ”
Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó a gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
17./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő
intézmények alapító okiratainak módosítására
139/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Az előző képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk, és el is készültek az alapító okiratok, azonban a
Magyar Államkincstár talált benne kisebb-nagyobb technikai hibákat. Ezeket kellett módosítani. Annak
köszönhetően ilyen szép, vaskos az anyag, mert itt a komplett, módosított alapító okiratok kerültek be az
előterjesztésbe. Kérek mindenkit, hogy támogassa.
Illyés Miklós: Az előterjesztésben 11 intézmény alapító okiratának módosítása olvasható. Kérem, szavazzunk a
139/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatairól.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 262/2015. (V.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 139/2015. sz. –
”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények
alapító okiratainak módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
18./ Tájékoztatás az óvodák és az FMK gazdasági szervezeti feladatai FIÜK által történt átvételéről, és
javaslat a FIÜK engedélyezett létszámának emelésére
140/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Az előterjesztésben 5 fővel történő emelésről van szó a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési
Központ állományában.
Zombory Miklós: Ez esetben nem emelésről van szó. Az említett 5 fő jelen pillanatban is a Ferencvárosi
Művelődési Központban dolgozik. Nem veszem el Alpolgármester asszony kenyerét, de talán nem kapok ki, ha
elmondom, hogy arról van szó, hogy ezek az emberek is közalkalmazotti státuszba kerülnek. Ezáltal gyakorlatilag
még egy forinttal sem kerül többe a foglalkoztatásuk, hiszen eddig is ott dolgoztak, csak külső vállalkozóként.
Illyés Miklós: Tehát a határozati javaslatunk arról szól, hogy a Ferencvárosi intézmény Üzemeltetési Központ
létszámát 232 főről 237 főre emeljük. Kérem, szavazzunk a 140/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 263/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 140/2015. sz. –
Tájékoztatás az óvodák és az FMK gazdasági szervezeti feladatai FIÜK által történt átvételéről, és javaslat a
FIÜK engedélyezett létszámának emelésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
19./ 2. gyermek háziorvosi körzet háziorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-249/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Dr. Csávás Anna eladja a praxist. Kérem, szavazzunk az Sz-249/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 264/2015. (V.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1.) az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.)
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fb) pontja alapján hozzájárul a 2. számú gyermek háziorvosi körzet
működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel és az ellátásért felelős Dr. Csávás Anna orvossal kötött
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feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel
és az ellátásért felelős Dr. Sztranyák Anikó Tamara orvossal megkötendő feladat ellátási szerződés
megkötésének időpontjától.
Határidő: új feladat-ellátási szerződés megkötésének időpontja
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.)
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fb) és fc) pontja alapján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott, 2. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére a IX. Vaskapu u. 23-29. szám alatti orvosi
rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr. Sztranyák
Anikó Tamara orvossal az Sz-249/2015. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási
előszerződést köt és felkéri Polgármestert az előszerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
20./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerületének támogatási kérelme –
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Autista Tagozat
Sz-253/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Eszközbeszerzésre kérnek 100.000 forintot. Javaslom, hogy a 3143. bizottsági költségvetési sorról
100.000 forint összeggel támogassuk az eszközbeszerzést. Kérem, szavazzunk az Sz-253/2015. sz.
előterjesztés „A” határozati javaslatairól.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 265/2015. (V.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1.) a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 100.000 Ft összeggel támogatja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és
EGYMI Autista Tagozat óvodásai és általános iskolásai részére fejlesztő- és sporteszközök beszerzését.
Határidő: 2015. május 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2.) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
21./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi szabadidősport
pályázatának elbírálására (3415. számú költségvetési sor)
Sz-273/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 3 millió forint különböző szabadidősport egyesületek közötti szétosztása történik meg.
Torzsa Sándor: Igyekszem egyszerűen megfogalmazni a kialakult helyzetet. Nincsen kétségem affelől, hogy a
ferencvárosi polgárok tömegesen járnak át Pilisvörösvárra, a VIII., V., XX. kerületekbe sportolni. Véleményem
szerint a sporttámogatási rendszer picit olyan irányt kezd venni, ami az elmúlt 10 évben nem volt jellemző.
Pontosan tudtuk, ismerjük és láttuk azokat a tevékenységeket, amiket támogattunk. Azt látom, hogy azok a régi
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egyesületek, melyekről valóban tudtuk, hogy végeznek valamiféle tevékenységet, azok elmaradoznak, és jól
informált egyesületek kezdenek megjelenni, akik nem azt mondom, hogy nem folytatnak valós ferencvárosi
tevékenységet, de nem gondolom azt, hogy a szabadidős tevékenység szervezésnek ezt a formáját kellene
támogatni. Ami külön érdekesség, és érdemes lenne végiggondolni, hogy bár ez a pályázat most így lett kiírva,
de a jövőben lehet, hogy célszerű lenne ezt az oktatási intézményekhez áttenni, vagy az oktatási intézmények
szervezésébe. Akár egyének pályáztatási lehetőségét is lehetne nyitni. Lehet, hogy érdemesebb lenne nem a
sportegyesületet támogatni, hanem a sportra jelentkező fiatalokat, sportolókat. Lényegesen bölcsebb ez, mert
akkor azt pontosan tudjuk, hogy az a fiatal, aki sportra jelentkezik és adunk neki 30.000 forint támogatást azért,
hogy meg tudja venni a bérletet, vagy be tudja fizetni az egyesületbe a tagdíját, az valóban ferencvárosi. Értem,
hogy kifizetünk egyesületeknek jó pár százezer forintot, de arra semmiféle garancia nincs, és arra semmi
rálátásunk nincs, hogy valóban ferencvárosiak e azok, akik sportolási lehetőséghez juthatnak.
Szilágyi Imre: Azok a szervezetek, akik pályáztak, azokkal a pályázati programokkal, amikkel pályáztak, azokat
a tevékenységeket Ferencvárosban kívánják megvalósítani, ferencvárosi lakosok a bevonásával. Úgy gondolom,
hogy az sem a szervezettől, sem senki mástól nem elvárható, hogy egy rendezvényre odamenjen és
lakcímkártyát kérjen, hogy ő most ferencvárosi lakos vagy sem. Azok a pályázók, akik a korábbi években
pályáztak a sportrendezvényekre becsülettel megtartották rendezvényeiket. Az, hogy kinyitottuk azt a
lehetőséget, hogy nem csak IX. kerületi bejegyzett székhelyű pályázhat az nem hátrány, hanem akár a Kerület
előnyére is válhat. Jöhetnek be akár más kerületekből is résztvevők hozzánk. Nem gondolom, hogy az feltétlenül
probléma lenne, hogy ha tudunk egy szép, színvonalas tömegrendezvényt csinálni úgy, hogy azon nem csak
ferencvárosiak vesznek részt. Azon, hogy a pályázati kiírást újra kell gondolni, azon lehet gondolkodni, hogy
milyen irányba kell újragondolni, hogy más felé kellene e nyitni. Egyelőre a korábbi évekhez kapcsolódóan ennyi
volt a nyitás, hogy kiszélesítettük nemcsak a IX. kerületi bejegyzett székhelyű egyesületekre.
Illyés Miklós: Kiegészíteném annyival, hogy a sporttámogatásunk elég széleskörű. Amit Képviselő úr említett,
hogy az intézmények felé kellene nyitni, az létező, van ilyen, a diáksport továbbra is támogatott. A
szabadidősport támogatás egy kis szelete a sporttámogatásoknak. Kétségtelen, hogy egyebekről lehet
gondolkodni, nem zárkózunk el előle. Az iroda készített egy ajánlatot erről a 3 millió forintról, a határozati
javaslatban benne vannak az egyesületek, az összeg felosztása. Kérem ez alapján, szavazzunk az Sz-273/2015.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 266/2015. (V.20.) sz.

Sorszám

Határozat
1.) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja HÜB 97/2014.
(V.30.) számú határozatában megítélt 2014. évi szabadidősport pályázati támogatások elszámolását:
Pályázó neve

2014. évi pályázati program

Humán Ügyek Bizottság 2014. évi
döntése

1.

Budapesti Szabadidősport Szövetség
1039 Budapest, Curia u, 3.

Moccanj Ferencváros

750.000.-

2.

FTC Női Torna Kft.
1091 Budapest, Üllői út 129.

Tornázni öröm

150.000.-

3.

Ferencvárosi Szabadidős SE
1096 Bp. Vendel u. 10-16.

„Hagyományos sportnap”
Mikulás mindenkit vár!

250.000.-

4.

Ferencvárosi Természetbarát Egyesület
1098 Budapest, Lobogó u. 16.

Séták, túrák mindenkinek

200.000.-

5.

HA5KHC Rádióklub
1097 Budapest, Gyáli u. 22.

Puskás Tivadar Rádióamatőr
Sport

200.000.-
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Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a
Magyar Labdarúgásért közhasznú
6.
Egyesület
1091 Budapest, Ülői út 91/a.
Nagycsaládosok Országos
Egyesületének IX. kerületi csoportja:
7.
Süsü barátai ifjúsági csoport
1056 Budapest, Március 15. tér 8
Roma Kulturális és Sport IX. KKHE
8.
1094 Budapest, Márton u. 28.
Határidő: 2015. május 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

Szabadidősport támogatása

300.000.-

Egyedül az számít: Játszunk-e
ma is?

300.000

Szabadidős rendezvények

600.000.-

2.) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a kerületi
bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek 2015. évi szabadidősport pályázati támogatásáról, amelynek
kifizetése a 2015. évi 4/2015. (II.24.) számú hatályos költségvetési rendelet 3415. számú költségvetési sor ezen
célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik:
Sorszám

Egészségügyi, Szociális
és Sport Bizottság
döntése

Pályázó neve

2015. évi pályázat címe

2015. évi igényelt
támogatás

1

FTC Női Torna Kft. 1091 Budapest,
Üllői út 129.

Tornázni öröm

500.000.-

180.000 Ft

2.

Ferencvárosi Természetbarát
Egyesület
1098. Budapest, Lobogó u. 16.

Séták, túrák mindenkinek

300.000.-

280.000 Ft

3

Ferencvárosi Szabadidős SE
1096 Budapest, Vendel u. 10-16

Táborozás a Balaton
partján

500.000.-

350.000 Ft

4.

Goldball ’94 Football Club Sport
Egyesület
1204 Bp. Dobos u. 25.

Foci tábor

320.000.-

280.000 Ft

5.

Hátrányos Helyzetű Labdarúgók
Magyar Foci Közhasznú Egyesület
1091. Budapest, Üllői út 91.

Szabadidősport
támogatása

1.000.000.-

320.000 Ft

6.

HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub
1097 Budapest, Gyáli út, 22.

HA5KHC PUSKÁS
TIVADAR RÁDIÓKLUB
VERSENYRENDSZERE

230.000.-

210.000 Ft

Egyedül az számit:
játszunk-e ma is

420.000.-

320.000 Ft

Sporttábor

400.000.-

280.000 Ft

Szabadidős rendezvények

1.740.000.-

570.000 Ft

7.

8.

9.

Nagycsaládosok Országos Egyesület
IX. kerületi csoportja : Süsü barátai
ifjúsági csoport
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú
Nonprofit Kft. 2085 Pilisvörösvár,
Iskola u. 19.
Roma Kulturális és Sport IX.
Közhasznú Egyesület
1094. Márton u. 28.
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10.

Tempo Kézilabda SE
1183 Budapest, Illocska u. 21.

Kézilabdázz az
egészségedért!

Összesen
Határidő: 2015. május 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

300.000.-

210.000 Ft

5.710.000.-

3.000.000.-

3.) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szabadidősport
támogatására meghirdetett pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő támogatási szerződések
aláírásáról.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4.) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évben megítélt támogatási összegről
szóló megállapodás csak abban az esetben kerülhet aláírásra, amennyiben a pályázó a 2014. évben kapott
támogatási összeggel elszámolt és a megfelelő adategyeztetés a támogatottakra vonatkozóan megtörtént.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
22./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi óvodai
sportpályázatának elbírálására (3414. számú költségvetési sor)
Sz-272/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A támogatás kilenc óvodánk közötti szétosztásáról van szó. A pályázat egyértelmű, és évek óta
hasonlóképpen történik a kiírás, mellyel élnek is óvodáink. A határozati javaslat 2 millió forint szétosztását
tartalmazza.
Zombory Miklós: Ha megnézik a tisztelt bizottsági tagok, a külső helyszínekre az iroda ha jól tudom, kicsit
többet adott, hiszen oda el is kell vinni a gyereket. Nem ugyanannyi, ha bent, az óvodában tartok egy
foglalkozást,és nem ugyanannyi pénzbe kerül, ha elviszem egy kirándulásra, állatkertbe, aquinkumba, stb. Ha az
összegeket nézik, én pontosan átnéztem, akkor a külső helyszínek azt reprezentálják, hogy oda kicsit több pénzt
adtunk.
Illyés Miklós: Az 1. számú mellékletben szereplő összegekkel kérem, szavazzunk az Sz-272/2015. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 267/2015. (V.20.) sz.

Határozat
1.) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja a Humán
Ügyek Bizottsága HÜB 88/2014. (V.14.) számú határozatában megítélt 2014. évi óvodai diáksport
szabadidősport pályázati támogatások elszámolását.
Humán Ügyek Bizottság
Intézmény neve
Pályázott tartalom
2014. évi döntése
Csicsergő Óvoda
Csicseregjünk együtt
55.000
Csicsergő Óvoda
Sport és turisztikai tábor Keszthelyen
515.000
Epres Óvoda
Kirándulás az Abonyi vadasparkba
85.000
Epres Óvoda
Gyermeknapi játékos vetélkedő
30.000
Kerekerdő Óvoda
Kirándulás Ócsára
355.000
Kerekerdő Óvoda
Családi sportrendezvény
200.000
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Kicsibocs Óvoda
Kirándulás a Dobrovitz lovastanyára
Liliom Óvoda
Kirándulás Őrbottyánba, a Lovas tanyára
Liliom Óvoda
Családi sportrendezvény
Méhecske Óvoda
Családi sportnap
Méhecske Óvoda
Hűvösvölgyi kirándulás
Napfény Óvoda
Versenyjátékok
Napfény Óvoda
Domony völgyi kirándulás
Ugrifüles Óvoda
Eleven park: mozgás-játék
Ugrifüles Óvoda
Gyermeknapi játékok
MINDÖSSZESEN:
Határidő: 2015. május 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

135.000
130.000
100.000
40.000
75.000
70.000
100.000
50.000
60.000
2.000.000

2.) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodai
2015. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése a 2015. évi hatályos költségvetési rendelet 3414. számú
költségvetési sorának e célra biztosított 2.000.000,- Ft-os óvodai sport pályázati összegének terhére történik:
Egészségügyi,
Szociális és
Sport Bizottság
Rendezvény
döntése
Intézmény neve
Pályázott tartalom
összköltsége
Pályázott összeg
280.000.140.000 Ft
Csicsergő Óvoda
Csicsergő sportnap
250.000.Kirándulás a Katica tanyára: mozgás és
600.000.420.000 Ft
Csicsergő Óvoda
élménypark
555.000.40.000.30.000 Ft
Epres Óvoda
Állatok világnapja Kupa-verseny
30.000.113.000.75.000 Ft
Epres Óvoda
Kirándulás a Budakeszi vadasparkba
80.000.350.000.255.000 Ft
Kerekerdő Óvoda
sportrendezvény
300.000.300.000.290.000 Ft
Liliom Óvoda
Egész napos lovas program
300.000.300.000.140.000 Ft
Liliom Óvoda
Családi sport délelőtt
300.000.65.000.50.000 Ft
Méhecske Óvoda
Családi sportnap
65.000.70.000.70.000 Ft
Méhecske Óvoda
Turisztikai sportnap
70.000.160.000.300.000 Ft
Napfény Óvoda
Kirándulás a Veresegyházi Póni-parkba
100.000.160.000.60.000 Ft
Napfény Óvoda
Családi sportnap
100.000.100.000.90.000 Ft
Ugrifüles Óvoda
Vizi program-kirándulás
93.000.90.000.80.000 Ft
Ugrifüles Óvoda
Kirándulás a Szemlő-hegyi barlangban
80.000.Mindösszesen:
2.868.000
2.539.400
2.000.000
Határidő: 2015. május 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az óvodai
diáksport támogatására meghirdetett pályázaton nyertes pályázók képviselőivel 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: 2015. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
23./ Javaslat a 2014. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2015. évi meghosszabbításra
Sz-254/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Öt egyesület, klub, kft. kapott támogatást. A beszámolókat az Iroda feldolgozta, elfogadhatónak
tartotta. Ez egyidejűleg a beszámoló elfogadása is, hiszen ez egy 5 éves program keretében zajlik, és ez által az
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idei éves ugyanolyan összeget is felvehetik a támogatottak. Kérem, szavazzunk az Sz-254/2015. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 268/2015. (V.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadja a Budai Traktoros Futball Klub
Sportegyesület/Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület, a Ferencvárosi Szabadidős SE, az FTC Icehockey
Utánpótlás Sportszolgáltató Kft., az FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft., az FTC Női
Torna Kft. és a Roma Kulturális és Sport IX. KHE. szervezetek Sport Alapra vonatkozó 2014. évi pénzügyi és
szakmai beszámolóját, és egyben engedélyezi részükre a 2015. évi támogatási összeg kifizetését.
Határidő: 2015. május 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
24./ Javaslat az ESZSB 231/2015. (IV.29.) sz. határozata módosítására
Sz-233/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
25./ Személyi térítési díjak
Sz-259-270/2015 sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
26./ Lakás iránti kérelem
Sz-271/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
A 27. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és az Sz-283/2015. (V.20.) sz. határozat a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
lllyés Miklós: Köszönöm szépen a hatékony munkát. Én magam sem gondoltam, hogy ilyen gördülékenyen
tudunk együtt dolgozni. Köszönöm szépen, az ülést bezárom.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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