Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 17-én
15.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Kulpinszky Eleonóra,
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, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Apollónia Aranka
irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Halmai András
irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, dr.
Riskó György jogi munkatárs, Vajasné Kabarecz Ágnes, Fodor Györgyné, Dékányné Borsodi Szilvia, T. Zuggó
Tünde, dr. Székelyhidi Lívia alpolgármesteri munkatársak, Csizmaziáné Horváth Marianna humánpolitikai
ügyintéző, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, Dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP
Kft. igazgató, Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Gedeon Andor
Ferencvárosi Szocilis és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgató, Bakonyi Ágnes, Szundyné Ihász
Erzsébet, Pál Tibor képviselő.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, Polgármester
urat, Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, az Irodavezetőket, Óvodavezetőket és minden kedves
megjelentet. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Kulpinszky Eleonóra: Napirend előtt szeretnék szólni.
Illyés Miklós: Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a napirendi
javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 286/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ a) A Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
151/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
b) A Kicsi Bocs Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
150/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
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2./ A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
155/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása
(kétfordulós, II. forduló)
116/4-5/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
156/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve
147/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
fordulójához
154/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat iskolatej-program kiegészítéseként kifli és túró rudi biztosítására a kerületi tanulók részére
162/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi támogatási szerződés
megkötése
163/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme
152/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága SZMSZ-ének, Szakmai
Programjának módosítására
Sz-293/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 203/2015. (IV.22.) számú határozatának módosítása
Sz-294/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Ferencvárosi Torna Club támogatási kérelme
Sz-295/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Javaslat magánszemély kérelmének elbírálására
Sz-330/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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14./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerületének támogatási kérelme – nyári napközis
drámapedagógiai foglalkozás
Sz-298/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
15./ A Budapest IX. Kerület Telepy utcai Budapest IX. kerületi Telepy Károly Testnevelési Iskola és Gimnázium
tantermére vonatkozó bérleti szerződés megkötésének engedélyezése
Sz-297/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
16./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények szakmai programjának elfogadása
Sz-323/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
17./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-292/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottsági elnök
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

(7 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Kulpinszky Eleonóra: Köszönetet szeretnék mondani a Hivatal munkatársainak. A napokban kaptam egy
telefonhívást egy 98 éves, idős hölgytől, akinek elromlott a WC tartálya és nem tudott egyedül mit csinálni ilyen
idősen. Berecz Dénes úrhoz fordultam, aki 10 percen belül ott volt és fél órán belül megoldottuk a problémát.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire rugalmasan, hatékonyan, szívén viselve az ügyet, és ennyire kiválóan
gondozzák az időseket, rászorulókat. Csak így tovább.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ a) A Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
151/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Ebben a napirendben két óvoda óvodavezetői pályázatának az elbírálása fog megtörténni.
Zombory Miklós: Sajnos hétfőn kaptam egy levelet, egy olyan levelet, ami pedagógusként kicsit megrázott. A
lényege az, hogy Bolláné Vörös Ágota visszavonta a pályázatát. Amennyiben a tisztelt bizottsági tagok olvassák
a határozati javaslatot, akkor mindjárt a 2. oldalára lapozzanak, mert a határozati javaslat „A” változata
okafogyottá vált, hiszen nincs érvényes pályázat beadva. Ilyenkor a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti
jelenlegi helyettes „veszi át a stafétabotot” mindaddig, amíg a pályázat kiírása után a jövendőbeli, új óvodavezető
lép be a sorba. Ezzel kapcsolatban többet és szebbet nem szeretnék mondani, szeretném, ha a tisztelt bizottság
megszavazná a „B” határozati javaslatot.
Illyés Miklós: Meghallgatandó ebben a pályázatban nincsen, ezért kérem, szavazzunk a 151/2015. sz.
előterjesztés „B” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 287/2015. (VI.17.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 151/2015. sz. – ”A
Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása” című – előterjesztést „B”
határozati javaslatát.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
b) A Kicsi Bocs Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
150/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Köszöntjük Nagyné Dobó Erikát. A bizottság tagjai ülnek itt Önnel szemben. Tudjuk, hogy már túl
van egy-két nehéz megmérettetésen, mind a Szakértői Bizottság, mind pedig az óvoda testületei előtti
meghallgatáson, most mi is meghallgatjuk. Rövid bemutatkozást kérnék. Beszéljen röviden, tömören az
óvodáról, a benyomásairól, illetve arról, hogy mit csinálna esetleg másképp, mint ahogyan eddig zajlott. Utána a
bizottság tagjai is kérdezhetnek.
Nagyné Dobó Erika: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyné Dobó Erika, óvodapedagógus
vagyok. Jelenleg a Csudafa Óvodában dolgozom 2004 óta. Óvodavezetői pályázatomat éppen ahhoz az
óvodához adtam be, ahol megkezdtem óvónői munkámat 1986-ban. Miután a Bem József Óvónőképző
Szakközépiskolában érettségiztem, itt találtam állást, a IX. Kerületben az akkor még Erkel utcai Óvodában. Ezt
követően GYES és egyéb anyai teendőim következtében főállású anya lettem, ezért megszűnt ott a
munkaviszonyom, és ennek következtében már nem tudtam oda visszamenni, mert nem volt hely. Most viszont
nagyon szeretném ezt a lépést megtenni elődeimhez csatlakoztatva a munkámat.
Ahogyan a pályázatomban is írtam, valóban szerencsésnek érezhetem magam, hiszen olyan foglalkozást
választottam, ami valóban betölti az életemet a családom után. Nagyon szeretem a gyerekeket, a családokkal
való foglalkozást. Most úgy érzem, hogy eljött a váltás időszaka. Egy kicsit más célok, más feladatok elé nézek
majd, de azok a belső értékek semmiképpen nem változtak, amik eddig is megvoltak, és megfogalmazódtak
bennem. A gyermekekért és a gyermekek mindenek feletti érdekeit szem előtt tartva szeretnék továbbra is
dolgozni.
Ahogy a vezetői programomban meghatároztam, egy jó hangulatú, családias légkör kialakítására törekszem.
Néhány olyan kollégám is dolgozik még az óvodában, akikkel anno, mint pályakezdő együtt dolgozhattam.
Nagyon nagy előny, hogy ismerem az épületet, van személyes kötődésem. Azt láttam a kollégákon, hogy nagy
szeretettel fogadtak, mikor elmentem az intézmény bejárására. Láttam rajtuk azt a fajta kétségbeesést, hogy
vajon most mi vár rájuk. Próbáltam őket nyugtatni, hogy rengeteg új feladat, ami természetesen nem csak őket
érinti, hanem egész intézményi szinten mindenkit.
A pályázatomat kiegészítve, talán egy picit kevesebbet írtam az országos szakmai ellenőrzésről, ami most
minden oktatási és nevelési intézményre vár. Bizony, ez nagyon sok feladatot ró majd ránk. Úgy érzem, hogy le
kell majd ülnöm a kollégákkal átgondolva az összes olyan alapdokumentumot, ami az intézmény életét
meghatározza, köztük a Pedagógiai Programot, az Alapító Okiratot, a házirendet, a Szervezeti és Működési
Szabályzatot. Minden alapvető dokumentumot át kell gondolni törvényi megfelelésében, illetve azoknak a
kompetenciáknak a megfelelésében, amelyek az országos szakmai ellenőrzés során felvetődnek, illetve ami
szerint meg kell majd írnunk az önértékelésünket, intézményi és egyéni szinteken is. Ez természetesen egy olyan
feladat elé állít engem is, hogy meg kell ismernem az ott folyó, jelenlegi pedagógiai munkát, fel kell hogy mérjem
azokat az attitűdöket, amivel rendelkeznek a kollégáim, hogy az alapján tudjam az értékek mentén kiválasztani
az egyéni feladatokat, tudjam segíteni a feladatvégzésüket és munkájukat.
Nagyon fontos, és sarkalatos pontoknak találom azokat a kulcsszavakat, hogy „fejlődés”, „megújulás”, és
„változás”. Magam is támogatom a fenntartható fejlődés pedagógiáját, a környezettudatos szemlélet, és
magatartásforma kialakítását már az óvodáskorban is megkezdve, illetve az olyan szociális képességeknek,
készségeknek a fejlesztését, mint például a segítségadás, az együttérzés, az örömszerzés, vagy mások iránti
felelősség.
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A színvonalas működtetés érdekében társadalmi, törvényi és fenntartói elvárásoknak, és az intézményhasználók
igényeinek is eleget kívánok majd tenni. A szakmai és emberi kapcsolatok építése, kölcsönös bizalom és
együttműködésre való építés nagyon fontos ebben a feladatban. Hiszem, hogy a minőségi munka kritériuma egy
jól működő szervezet. Az új utak keresése, és a szakmai színvonal fenntartása fontos szemléleti pont a
számomra. Mindenképpen szeretnék alapozni azokra a szakmai tapasztalatokra és megkezdett munkára, amik
az intézményben már kialakultak és folynak. Különböző pályázati lehetőségek kiaknázását, és a külső és belső
partneri kapcsolatok megelégedettségen való alapulását venném itt még fontos célnak. Takarékosan és
hatékonyan kívánom működtetni a nevelési intézményt. Több olyan feladatot is terveztem elődeim munkáját
folytatva, melyben majd biztos, hogy nagy szükségem lesz az Önök segítségére is. Ilyenek például a tornaterem
és a szertár felújítása, földszinti ablakok cseréje, a külső szigetelés és színezés, tálalókonyha bútorzata, ami már
eléggé elhasználódott. Ahogy Böjte Csaba atya is mondja: „Merjünk nagyot álmodni”, ezért beírtam a pályázatba
egy esetleges nevelői szoba kialakítását - hosszú távú célként természetesen -, mert úgy hallottam a kedves
kollégáimtól, hogy ezek a rövid vagy hosszabb értekezletek kis széken ülve egy pici irodai helyiségben szoktak
zajlani. Az ő érdekükben ezt is fontosnak ítélem meg a későbbiekben.
A vezetői programom mellé a szolgálatkészségemet, a szakmai tudásomat, a munkabírásomat, a
pontosságomat, az emberek iránti tiszteletemet és szeretetemet kívánom majd nyújtani. Szintén Böjte Csabától
mondanék egy szép idézetet, amivel nagyon sokat segített a lelki támogatásomban: „Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni és meglátja, hogy mennyien állnak mellé.” Köszönöm
szépen, hogy meghallgattak.
Illyés Miklós: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy igen alapos és jó pályázatot láttunk, és tömören
összefoglalva hallottuk is a „jövőt”.
Zombory Miklós: Meghallgatva a mostani expozéját, és olvasva a pályázatát, teljesen le vagyok nyűgözve.
Nagyon tetszik a pályázat és még jobban tetszik, amit mondott. Van egy közös is bennünk. Ha jól tudom, a Bem
József Óvónőképző Szakközépiskolát említette, én ott végeztem. Akkor még fiúkat tanítottak. Nem akarok
szóismétlésbe bocsátkozni, de 32 éves tanárság után nagyon meghatott maga a pályázat, és ahogy most
előadta, az különösképpen, de ez nem is véletlen, hiszen azért a szakmai közösség és a Szakértői Bizottság
teljes támogatása sokat mond. Csak így tovább. Ez már magánügy, de a kislányom oda járt az Erkel utcai
Óvodába. Remélem, hogy a hírnevét megőrzi az óvoda, és az Ön személyében ez megvalósul, valószínűleg ez
így is lesz. Sok sikert kívánok előre is!
Illyés Miklós: A holnap 15:00 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésre várjuk szeretettel. Viszontlátásra! Kérem,
szavazzunk a 150/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 288/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 150/2015. sz. – ”A
Kicsi Bocs Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása” című – előterjesztés „A”
határozati javaslatát.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
2./ A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
155/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Két óvoda jelezte, hogy a felvehető létszámnál több gyerek jelentkezett hozzájuk, a Csicsergő
Óvoda és a Liliom Óvoda. Itt a pedagógiai 10%-ot kell figyelembe vennünk. A maximális létszámot ezért
megnöveltük a Csicsergő Óvodánál gyakorlatilag 2 és 1 fővel, a Liliom utcában pedig végig 1 fővel. Még mindig
van mozgástér benne, ha a százalékot vesszük alapul. „Hála Istennek” a Kerekerdő Óvodára nem került még sor,
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de ez majd szeptember 1-jére derül ki, hiszen addig még sok víz folyik le a Dunán. Könnyen előfordulhat, hogy
nagyon sok szülő utolsó pillanatra hagyja a beíratást, és szeptemberben még szükség lesz a Kerekerdő
Óvodában vagy az egyik, vagy mind a két csoportszobára. Ezt a határozati javaslatot, illetve a hozzátartozó
táblázatot mindenkinek jó szívvel ajánlom megszavazni.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 155/2015 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 289/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2015. sz. – „A
2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7bizottsági tag vett részt.)
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása
(kétfordulós, II. forduló)
116/4-5/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 116/4/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 290/2015. (VI.17.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 116/4/2015. sz. „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós,
II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
156/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány kérelméről van szó. 200 ezer Ft
támogatási összeget javaslok. Kérem, szavazzunk a 156/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az
elhangzott kiegészítéssel együtt.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 291/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2015. sz. „Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára” című – előterjesztést, azzal
a kiegészítéssel, hogy a támogatási összeg 200 ezer Ft legyen.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi
munkaterve
147/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Minden bizottsági ülésen elhangzott eddig, hogy a nyári szünet utáni első képviselő-testületi
időpontja szeptember 10-e legyen. Kérem, szavazzunk a 147/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az
elhangzott kiegészítéssel együtt.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 292/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 147/2015. sz. „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve”
című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület 2015. II. félévi első ülésének dátuma
szeptember 10.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
6./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
fordulójához
154/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A korábbi években is 5 millió forintot biztosítottunk és a javaslat most is ezt tartalmazza. Kérem,
szavazzunk a 154/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 293/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 154/2015. sz. „Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához”
című – előterjesztést.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat iskolatej-program kiegészítéseként kifli és túró rudi biztosítására a kerületi tanulók részére
162/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Négy nap kifli, egy nap túró rudi járna mindannak az 1727 gyereknek, aki érintett, ez nagyon jól
hangzik. Kérem, szavazzunk a 162/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

7

ESZSB 294/2015. (VI.17.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 162/2015. sz. „Javaslat iskolatej-program kiegészítéseként kifli és túró rudi biztosítására a kerületi tanulók részére” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
8./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi támogatási
szerződés megkötése
163/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Szép évet zárt a „deák” Közalapítvány, és egyúttal az idei költségvetésről is szavazunk. Kérem,
szavazzunk a 163/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 295/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 163/2015. sz. „Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi támogatási szerződés
megkötése” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
9./ MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme
152/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A tavalyi évhez hasonlóan javasolnám az 50.000 forint támogatást. Azt hiszem, hogy ezt a
kérelmet sok kerület megkapja és minden kis apró forintnak örül az Alapítvány. Kérem, szavazzunk a 152/2015.
sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 296/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 152/2015. sz. „MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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10./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága SZMSZ-ének, Szakmai
Programjának módosítására
Sz-293/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Igen szép, több mint 100 oldalas előterjesztés, ami sok módosítást tartalmaz. Kérem, szavazzunk
az Sz-293/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 297/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő- testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 6. számú melléklet II. fejezet 3)
bekezdése fa) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Szakmai Programját és mellékleteit az Sz-293/2015. számú előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal
módosítja.
Határidő: 2015. június 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
11./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 203/2015. (IV.22.) számú határozatának módosítása
Sz-294/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: A támogatott azt kéri, hogy a megítélt támogatásból, a 80.000 forintból az autóbuszbérlés
költségeit is elszámolhassa. Kérem, hogy támogassuk a kérését.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-294/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 298/2015. (VI.17.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az ESZSB 203/2015.(IV.22.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy
dönt, hogy a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület részére az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére bruttó 80.000 Ft összegű támogatást nyújt a Csepel
Szabadidő Központ Csepel Szabad Kikötő sportlétesítményben 2015. május 1. napján megrendezésre került
labdarúgó kispályás kupán történő részvétel érdekében az autóbusz bérlésének, a sportolók nevezési díjának és
étkeztetési költségeinek biztosítására.
Határidő: 2015. június 17.
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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7bizottsági tag vett részt.)
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12./ Ferencvárosi Torna Club támogatási kérelme
Sz-295/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: Kérem, hogy 200.000 forinttal támogassuk a Ferencvárosi Torna Clubot abban, hogy a
drogprevenciós oktatást tudjon tartani a sportolók számára.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-295/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 200.000 forint
támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 299/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Ferencvárosi Torna Club drogprevenciós tevékenységét 200.000 Ft összeggel támogatja a 2015. évi
költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési” feladatok költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2015. június 17.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
13./ Javaslat magánszemély kérelmének elbírálására
Sz-330/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
14./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerületének támogatási kérelme – nyári
napközis drámapedagógiai foglalkozás
Sz-298/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-298/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatairól 100.000 forint
támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 301/2015. (VI.17.) 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 szervezett nyári táborban a drámapedagógiai foglalkozást.
Határidő: 2015. június 17.
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
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(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
15./ A Budapest IX. Kerület Telepy utcai Budapest IX. kerületi Telepy Károly Testnevelési Iskola és
Gimnázium tantermére vonatkozó bérleti szerződés megkötésének engedélyezése
Sz-297/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Esti képzés indulna, amihez a Kálvin János Református Gimnázium, Általános Iskola és
Szakiskola kér termeket úgy, hogy bérleti díjért termenként 40.000 forintot fizetne. Jó kezdeményezés, Igazgató
úr támogatja, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatását is élvezi. Kérem, szavazzunk az Sz297/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 302/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-297/2015.
sz. – A Budapest IX. Kerület Telepy utcai Budapest IX. kerületi Telepy Károly Testnevelési Iskola és Gimnázium
tantermére vonatkozó bérleti szerződés megkötésének engedélyezése” című – előterjesztés „A” határozati
javaslatát az alábbi szöveggel:
„ A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy
1./ Budapest IX. kerület Telepy u. 17. sz. alatti Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Iskola és
Gimnázium tantermét/tantermeit (felmenő rendszerben első évben egyet, második évben kettőt, harmadik évben
hármat) 2015. szeptember 01. napjától 2020. június 15. napjáig a Kálvin János Református Gimnázium, Általános
Iskola és Szakiskola (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a) használatába adja bruttó 40.000,- Ft/tanterem/hó
bérleti díj megfizetése mellett.
Határidő: 2015. június 17.
Felelős: Mezey István bizottsági elnök
2./ felkéri a Polgármestert a vonatkozó megállapodás megkötésére.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tanévek végén felülvizsgálja, és amennyiben szükséges a vonatkozó
megállapodást módosítsa úgy, hogy a bérelt tantermek száma nem haladhatja meg a hármat.
Határidő: tanítási évek vége
Felelős: dr. Bácskai János polgármester”
Határidő: 2015. június 17.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
16./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények szakmai programjának elfogadása
Sz-323/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-323/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 303/2015. (VI.17.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6.
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számú melléklet II. 3. fa) pontban kapott felhatalmazás alapján a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
a Sz-323/2015. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező Szakmai Programját elfogadja, és ezzel
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a HÜB 154/2011.(V.17.) számú határozattal, a HÜB 130/2014. (VI.25.) számú
határozattal, valamint a HÜB 232/2013. (XI.06.) számú határozattal elfogadott Szakmai Programokat.
Határidő: 2015. június 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
A 17. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 304/2015. (VI.17.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.
lllyés Miklós: Köszönöm szépen a részvételt, a nyílt ülést bezárom és zárt ülést rendelek el.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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