Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 9-én
15.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mezey István elnök-helyettes,
Gyurákovics Andrea,
Kulpinszky Eleonóra,
Dr. Kornya László,
Péter Lajos,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Zombory Miklós alpolgármester, dr. Bánfi Réka irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Tamás Beáta
irodavezető-helyettes, Róth Istvánné csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, dr. Székelyhidi Lívia
alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője.
Mezey István: Tisztelettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait.
Elnök úr akadályoztatása miatt az ügyrendünk értelmében én vezetem le a rendkívüli ülést. Megállapítom, hogy a
bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 284/2015. (VI.09.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtására
Sz-179/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat
benyújtására
Sz-179/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Amennyiben megszavazza a tisztelt bizottság a javaslatot, - aminek kapcsán az
előterjesztésből kiderül, hogy nagyon fontos a mai nap, hiszen holnap már „lecsúsznánk” a pályázatról -, akkor a
kedvenc témáim, a bölcsőde, óvoda, egészségügy, stb. közé tartozó Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde nagyon szépen
fejlődhet, nem csak olyan területeken, ahol terveztük, hanem további témákban is. Javaslom a támogatást,
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hiszen ha megnyerjük a pályázatot, akkor 60 millió forintból 30 millió forintot megkapnánk. A filléreket nem
mondom. Mindenkit arra biztatok, hogy ha kedvelik és szeretik a gyerekeket, akkor támogassák a javaslatot.
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-179/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 285/2015. (VI.09.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ pályázatot nyújt be a Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde felújításához kapcsolódó Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására,
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Dr. Kornya László, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Mezey István: Következő alkalommal jövő héten szerdán ülésezünk normál ülésrendben, és ha minden jól
alakul, akkor már Illyés Miklós elnök úrral. Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Mezey István
elnök-helyettes

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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