Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-án
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,
Péter Lajos,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Apollónia
Aranka irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető,
dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, T.
Zuggó Tünde, dr. Székelyhidi Lívia alpolgármesteri munkatársak, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Dr. Kovács
József, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina, a Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatóságának igazgatója, Baranyi Krisztina, Intzoglu István képviselők.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait,
Alpolgármester asszonyt, Aljegyző urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom,
hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, vegyünk fel napirendre a 232/2015. sz. –
„Sürgősségi előterjesztés az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák diákjainak utaztatására vonatkozóan”
című – előterjesztést. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot
hozta:
ESZSB 356/2015. (XI.18.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága magasabb vezetői, intézményvezetői
feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
(Pályázó kérésére zárt ülésen tárgyalandó)
214/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
205/3-4/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására, valamint a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítására
221/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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4./ Javaslat Krízisotthon kialakítására
220/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő
5./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-525/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Az Új Út Szociális Egyesület támogatási kérelme
Sz-534/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására
Sz-533/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem
Sz-532/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat az Esély Közösségi Egyesület költségvetésének módosítására
Sz-564/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-535/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök
11./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására
211/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények (Óvodák) szakmai munkájáról
210/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-518/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
14./ „Óvodai Egészségnapok” költségeinek biztosítása iránti kérelem
Sz-517/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
15./ Sürgősségi előterjesztés az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák diákjainak utaztatására
vonatkozóan
232/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
Az 1. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 357/2015. (XI.18.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
205/3-4/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Három dolgot emelnék ki. A FESZGYI Lenhossék utca 7-9. szám alatti épületében JAT-pályázat
keretein belül kialakításra került a Szociális Központ. Mivel ez nem tartalmazta a központi informatikai, telefon és
biztonsági rendszer kialakítást, ezért a II. fordulóban 1,9 MFt-os módosítás került a költségvetésbe ennek
kapcsán. A másik módosítás is a FESZGYI-t érinti, hiszen a Haller utca 52. szám alatti Ifjúsági Iroda
homlokzatfestése és információs tábla kihelyezésére 700 EFt-ot kapott. Ennek ünnepélyes átadására pénteken
10 órakor fog sor kerülni. A harmadik, amit kiemelnék: a felnőtt orvosi ügyelet ellátás finanszírozására 1,8 MFt-ot
kap a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat, mivel a jelenlegi vállalkozó december 1-jével felmondta a felnőtt
orvosi ügyelet ellátását.
Torzsa Sándor: Az I. fordulóhoz képest nagy változások véleményem szerint nem történtek. Ott már elmondtam,
hogy a szociális támogatások költségvetési sorain nagymértékű elvonások vannak. Azt az érvet, amit
Polgármester úr és Alpolgármester asszony is elmondott a bizottsági és képviselő-testületi üléseken, miszerint át
fogják tekinteni a szociális rendelettel kapcsolatos intézkedéseket helyesnek és fontosnak gondolom.
Alpolgármester asszonyt arra szeretném bíztatni, hogy ne késlekedjünk ebben. Legyen jó az előkészítés, nehogy
abba a hibába essünk 2016-ban is, mint idén, hogy hibás a szociális rendeletünk, emiatt bent maradtak ezek a
költségvetési források. A költségvetés módosítása a jövőre nézve is mutat valamit, ha jól értem, ezek a források
vissza lesznek állítva, nem elvonás történik. Lehet-e tudni, hogy országos szinten hogyan fog változni ez az
ellátás? Lehet olyan „pletykákat” hallani, hogy 2016-ban azok az ellátások egy része, melyek felkerültek a
járáshoz, meg fog szűnni. Tud erről valamit Alpolgármester asszony?
Kállay Gáborné: Nem szeretnék pletykákra reagálni. A szociális rendeletünkkel kapcsolatos megbeszélések
múlt héten megkezdődtek, holnap folytatódnak, de valószínűleg csak a későbbiekben fognak lezárulni.
Természetesen az ott elhangzottak függvényében fognak a különböző összegek visszakerülni a költségvetésbe.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 205/3/2015 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 358/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 205/3/2015. sz. –
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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3./ Javaslat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására,
valamint a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának
módosítására
221/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a módosításra tartalmi és formai észrevételek miatt kerül sor.
Mi sok esetben elé mentünk a kormányzati módosításoknak, gondolok itt arra, hogy a családsegítés és a
gyermekvédelem egy szolgáltató keretein belül működjön. A módosítás egyelőre formai jellegű, természetesen
további módosítással kell számolni, ha a végrehajtási utasítás is kijön. Kérem, szavazzunk a 221/2015 sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 359/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 221/2015. sz. –
„Javaslat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására, valamint a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat Krízisotthon kialakítására
220/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő
Baranyi Krisztina: A Képviselő-testület minden kerületben működő iskola mellé delegált egy tanácsnokot az
oktatási intézmény kerület által történő támogatására. Komolyan véve a rám ruházott feladatot, elmentem a
nekem kijelölt Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskolába. Megbeszéltük, hogy melyek azok a
problémák, amik megoldásában az Önkormányzat segítséget tud nyújtani. Nyilvánvalóan voltak olyanok,
melyekkel kapcsolatos intézkedésre sem hatáskörünk, sem lehetőségünk nincs (gondolok itt például a
szakképzési kvóta nullára csökkentésére). Elmondták, hogy az előterjesztésben szereplő két probléma a
legnagyobb, mellyel napi szinten találkoznak, ezért lenne szükségük a Krízisotthonra. Olyan marginalizálódott
gyermekekről beszélünk, akik olyan intézménybe járnak, melyből összesen 5-6 van az országban, mivel már több
iskolából eltanácsolták őket. Komoly gondot okoz számukra, hogy ne essenek ki a képzési rendszerből és
normális életre legyen lehetőségük. Az iskolában személyes mentorok dolgoznak a gyermekekkel, akik képzett
szociális munkások. Nehéz helyzetbe kerülnek olyankor, mikor azzal szembesülnek, a gyermeknek egyik napról
a másikra nincsen hol lakniuk, nincs mit enniük, szüleik nem tudják ellátni valamely krízishelyzet miatt. Úgy
gondoltam, hasonlóan a Lélekprogramhoz - ahol az Önkormányzat példamutató jelleggel több lakást is biztosít
marginalizálódott emberek számára- az Önkormányzat tudna segíteni ezeknek a 14-18 éves gyerekeknek egy
Krízisotthon kialakításával. Számomra nem érv az, hogy hány IX. kerületi lakos jár ebbe az iskolába. Örüljünk
annak, ha minél kevesebb, hiszen az iskola profiljából adódóan nagyon nehéz helyzetű gyermekekről van szó.
Szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy pártállástól függetlenül támogassák a Krízisotthon létrehozását. Azt,
hogy erre milyen keretek között tud sor kerülni, nyilvánvalóan a Jogi és Pályázati Iroda, Jegyző úr és a
Családsegítő segítségével ki lehet dolgozni. Az előterjesztésemben szereplő határidő sem olyan szoros. A másik
része, a korcsolyapálya- és uszodahasználat, ezt ők kérték. Volt olyan ellenérv, hogy a tanuszodába kicsi
gyerekek járnak, a korcsolyapálya kicsi. Ha a tantestület úgy ítéli meg, hogy ezeknek a gyermekeknek az a heti
két óra segíti a fejlődésüket, vagy nevelési eszközként jól jöhet, én ezt elfogadom. Jómagam és az intézmény
vezetője is egyeztetett a KLIK vezetőjével, azt a választ kaptuk, hogy van hely, ezért megoldható a heti két óra
biztosítása. Ehhez részünkről nagy jóindulat sem kell, egyszerűen csak emberség.
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Kállay Gáborné: Bizonyára Képviselő asszony is tudja, hogy az Önkormányzatnak vannak kötelező és önként
vállalt feladatai. Úgy gondolom, hogy Ferencváros Önkormányzata mindent megtesz azért, hogy olyan szociális
hálót nyújtson a kerületben, ami minden rászoruló számára olyan támogatást biztosít, amit az Önkormányzat
felelősséggel meg tud adni. Kiemelten jó a szociális támogatási rendszerünk. Egy önként vállalt feladatot csak
úgy lehet bevezeti, ha ahhoz komoly hatástanulmány készül. Tudnunk kell hogyan, miből, mennyiért lehet
létrehozni egy ilyen krízisotthont. Véleményem szerint ez nem úgy működik, hogy az Önkormányzat biztosít egy
lakást, aztán ott majd valami történik ezekkel a gyerekekkel. Az Ön által benyújtott anyag nincs megfelelően
alátámasztva. Magam is többször jártam a Zöld Kakas Líceumban, mivel az intézménynek volt egy problémája a
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Iskolával, de azt sikerült elsimítanunk. Akkor volt alkalmam megismerni az
intézményt, meggyőződhettem arról, hogy kiváló munkát végeznek az ott dolgozók. Ugyanakkor egy ilyen jellegű
intézmény létrehozása véleményem szerint nem az Önkormányzat feladata, nem is látok erre lehetőséget,
felelőtlenség lenne ebbe belevágni. Az Ön által benyújtott anyag problémafelvetésnek jó, de nem nevezném
előterjesztésnek. Szomorú lenne, ha ilyen hirtelen jött ötletek alapján hozna döntéseket az Önkormányzat. Az
úszás- és korcsolyaoktatás kapcsán lehet egyeztetni a tankerület igazgatónőjével. Ugyanakkor úgy vélem, a
mindennapos testnevelés megszervezése és megoldása jelenleg is elég nagy feladatot ró a tankerületre.
Amennyiben ezen felül van szabad kapacitás, meg lehet kérdezni a többi középiskolát - köztük természetesen a
Zöld Kakas Líceumot is -, hogy van-e igény az uszoda és a korcsolyapálya használatára. Az oktatási és szociális
kerekasztalon erről nyilvánvalóan szót fogunk ejteni és az iskolával is egyeztetni fogunk. Ennyit szerettem volna
reagálni erre az anyagra és természetesen nem támogatom az abban foglaltakat.
Torzsa Sándor: Az iskolatanácsok kérdése évről évre felmerül, jó lenne látni, hogy ezek pontosan mit tesznek.
Dicséretes dolog, hogy Képviselő asszony ilyen komolyan vette ezt a feladatot, bárcsak minden képviselő így
tenne. Azt is helyesnek gondolom, hogy az ott feltárt problémákat a szakbizottság elé tárja. Kérdés azonban,
hogy azokra az-e a helyes megoldás, amit Képviselő asszony javasolt? Több kérdés merült fel, szeretném, ha
ezekre Képviselő asszony megnyugtató választ tudna adni. Ki működtetné a Krízisotthont? A Zöld Kakas Líceum
állná a forrásokat, biztosítaná a felügyelőtanárokat, a működési költségeket? Bérleti díjat szedne az
Önkormányzat, vagy szívességi használatra adnánk át ezt a lakást? Most hat gyerek élne a Krízisotthonban. Mi
lesz, ha jövőre tizenöt lesz? Adunk nekik még egy lakást? Lehet, hogy Alpolgármester asszonynak kellene
felvenni a kapcsolatot az intézményekkel a probléma rendezése kapcsán. Működik a kerületben krízisotthon, ott
el lehetne helyezni ezeket a gyermekeket, bár nem tudom, mennyi ezekben a szabad hely. Ha az iskola részéről
felmerül ez az igény, esetleg lehetne többletforrást adni a már működő krízisotthonoknak, így biztosítva a
bővítést. Ha betennénk ezt a Krízisotthont egy társasházba, komoly konfliktus alakulhat ki a szomszédokkal. A
problémát a bizottságnak érzékelnie kell, de ez a megoldási irány nem a legjobb.
Baranyi Krisztina: Nem minősíteném sem Alpolgármester asszony, sem Torzsa úr empátiáját. Szeretném
leszögezni, hogy ez nem az én javaslatom, hanem egy olyan emberé, aki 15-20 éve vezeti ezt az iskolát és úgy
gondolja, ez lenne a jó megoldás. Természetesen az alapítvány vállalja a teljes működési költséget, a
rezsiköltséget, a személyzetet, a megfelelő szakképzettségű gyermekfelügyelők biztosítását. Ez nem ró
semmilyen terhet az Önkormányzatra. Sajnálom, ha ez csak számomra és az intézményvezető számára volt
egyértelmű. Ezt a kérdést például Alpolgármester asszony fel sem tette, csak élből elutasította az előterjesztést,
ezért tovább nem is győzködném a Tisztelt Bizottságot.
Kállay Gáborné: Úgy gondolom, bennem is van empátia, ez nem ennek a kérdése, hanem a felelős döntésé.
Torzsa Sándor: Szerintem ne alakuljon ki személyeskedés. Az intézményi tanácsnoknak az a dolga, hogyha van
egy probléma, azt jelezze a bizottság, Képviselő-testület felé. Értem, hogy Gyurákovics Andrea ezt nem teszi
meg, azonban helyesnek tartom, hogy Baranyi Krisztina igen. Dolgozzunk ezen, legyen ezzel kapcsolatban egy
közös gondolkozás. Módosító javaslatom a következő: olyan határozatot hozzunk, mellyel felhatalmazzuk
Alpolgármester asszonyt, vegye fel az intézménnyel a kapcsolatot és a problémára közösen keressünk
valamiféle megoldást, melynek eredményéről februárban ismét tárgyaljon a bizottság. Szükség esetén a
folyamatba Baranyi Képviselő asszonyt is be lehet vonni, ezt a bizottság bölcsességére bízom.
Kállay Gáborné: Már régen felvettem a kapcsolatot az iskola igazgatójával, azóta is folyamatos kapcsolatban
állunk mind vele, mind az alapítvány vezetőjével. Említettem már, hogy az Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal szoros
kapcsolatot ápol valamennyi iskolával.
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Baranyi Krisztina: Ha ez nem empátia, hanem felelősség kérdése, akkor kérdezem Alpolgármester asszonyt,
hogy ebben az ügyben ő mit tekintene felelős cselekvésnek, hozzáállásnak? Elfogadja-e a Torzsa Sándor által
javasoltakat, ami véleményem szerint a felelős hozzáállásnak megfelelne, ha már az előterjesztést jelenlegi
formájában nem tartja „felelősnek”.
Kállay Gáborné: Jeleztem már, hogy felvettem a kapcsolatot az intézmény és az alapítvány vezetőjével is, tehát
úgy gondolom, szükségtelen további ígéreteket tennem. Nyilvánvalóan fogok vele egyeztetni az úszás- és
korcsolyaoktatás kapcsán.
Péter Lajos: Az előterjesztés szakmailag nem jó, ez a baj. 30-40 mondattal le van írva, mi a probléma, de semmi
statisztika, kidolgozás nem szerepel benne. Maga a tartalom támogatandó, az ötlet jó, de ebbe mélyebben bele
kell menni. Más kérdés, hogy van egy Lélekpont, aminek a tevékenyégi körébe szinte ez is beletartozik. A Zöld
Kakas Líceum esetén ezt részletesebben ki kellene dolgozni és akkor lehetne róla szakmailag vitázni.
Gedeon Andor: Amíg az ügyben nem születik megoldás, a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona tudja
fogadni azokat a 18 év alatti gyermekeket, akik ferencvárosi állandó lakcímmel rendelkeznek.
Baranyi Krisztina: Arra, hogy egy előterjesztés mennyire” kidolgozott és statisztikával alátámasztott”, jó pár
példát láttam az elmúlt években. Úgy gondolom, az én feladatom képviselőként a problémafelvetés, a megoldás
kidolgozása pedig az intézmények, hivatalok dolga. A KLIK tartozásai miatt leállt a gyerekek úszás- és
korcsolyaoktatásra történő szállítása, ezért ellehetetlenült az oktatás. Szeretném, ha az Önkormányzat
beavatkozna, rendkívül pénzügyi segítséget nyújtana.
Illyés Mikós: Elnézést, de megvonom a szót, mivel az utolsó napirendi pontként felvett sürgősségi indítvány
éppen erről szól.
Torzsa Sándor: Ügyrendben lenne egy szóbeli határozati javaslatom: „Az Egészségügyi Szociális és Sport
Bizottság felkéri Kállay Gáborné Alpolgármester asszonyt, hogy a Krízisotthon kialakítása okán a Zöld Kakas
Líceummal a kapcsolatot felvegye, a tárgyalások eredményéről február végéig beszámolót terjesszen a Bizottság
elé.”
Illyés Miklós: Kérem, hogy az elhangzott ügyrendi határozati javaslatról szavazzunk.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 360/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság felkéri Kállay Gáborné Alpolgármester asszonyt, hogy a
Krízisotthon kialakítása okán a Zöld Kakas Líceummal vegye fel a kapcsolatot, és a tárgyalások eredményéről
február végéig terjesszen beszámolót a bizottság elé.”
(2 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 220/2015. sz. előterjesztés 1. számú határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 361/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 220/2015. sz. „Javaslat Krízisotthon kialakítására” című – előterjesztés 1. számú határozati javaslatát.
(1 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 220/2015. sz. előterjesztés 2. számú határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 362/2015. (XI.18.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 220/2015. sz. „Javaslat Krízisotthon kialakítására” című – előterjesztés 2. számú határozati javaslatát.
(2 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-525/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Párhuzamosan folyik az előterjesztés tárgyalása Gazdasági Bizottság ülésén is. Négy lakásról van
szó. Az első L. M. Budapest IX. Kerület ... szám alatti lakás ügye. A szomszédos helyiség csatolását kérik. Itt
unokaöccs, unokák, sok gyermek lakik, ezért javaslom, hogy a csatolás megtörténjen.
Kulpinszky Eleonóra: Szeretném megismerni az előterjesztés rendező elvét. Mi indokolja ezeket az
intézkedéseket?
dr. Ruzsits Ákos Jenő: A döntés a Gazdasági Bizottság hatáskörbe tartozik, de mivel vannak szociális
természetű részei, felmerült annak az igénye, hogy a szociális területtel érintett bizottság is véleményt mondjon
az ügyben. Arról van szó, hogy kicsi lakásokhoz, kicsi szomszédos, önmagában kevésbé hasznosítható lakás
kerülne csatolásra, ezzel az alapterület megnőne, élhetőbb lakótér kerülne kialakításra.
Illyés Miklós: A Gazdasági Bizottság inkább műszaki oldalról közelíti meg a kérdéskört, a családok szociális
helyzetére vonatkozó információ viszont nekünk áll rendelkezésünkre. Én mind a négy esetben úgy látom, a
családok szociális helyzete indokolja az előterjesztés támogatását. Kérem, szavazzunk az Sz-525/2015. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 363/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-525/2015.
sz. - „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
6./ Az Új Út Szociális Egyesület támogatási kérelme
Sz-534/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Az egyesület tavalyi évben is nyújtott be támogatási kérelmet és idén is. Karácsonyi ünnepséget
rendeznének a Gubacsi úton. Ehhez kértek 160 E Ft-ot bizottsági sorról. Javaslom, hogy ezt támogassuk. Kérem,
szavazzunk az Sz-534/2015. sz. előterjesztés A.) határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 364/2015. (XI.18.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
1./ úgy dönt, hogy az Új Út Szociális Egyesületet a hajléktalanoknak rendezett karácsonyi rendezvényen
kiosztandó meleg étel és sütemény beszerzése céljából 160.000 Ft összeggel támogatja a 2015. évi költségvetés
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására
Sz-533/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A Képviselő-testület 5 MFt-ot biztosít a Bursa Hungarica keretein belül a felsőoktatásban
résztvevőknek. Három tagú bizottság felállítását javaslom a tavalyi összetételben: Kulpinszky Eleonóra, Péter
Lajos, Illyés Miklós. Hétfői napon 10 órakor ülne össze a bizottság, de ez még egyeztetésre kerül a továbbiakban.
Kérem, szavazzunk az Sz-533/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 365/2015. (XI.18.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica munkacsoport létszámát 3
főben állapítja meg. A munkacsoport tagjai közé az alábbi személyeket választja:
1. Kulpinszky Eleonóra
2. Illyés Miklós
3. Péter Lajos
A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
8./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem
Sz-532/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-532/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 366/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Dr. Z. F.-né 1091 Budapest ... szám alatti lakos házi
segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal
csökkenti, 2015. december 01. napjától, a személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
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Határidő: 2015. november 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

9./ Javaslat az Esély Közösségi Egyesület költségvetésének módosítására
Sz-564/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk Az Sz-564/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 367/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Esély Közösségi Egyesület által
benyújtott, Sz-564/2015. számú előterjesztés mellékletében szereplő módosított költségvetést.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
10./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-535/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-535/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 368/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy elutasítja M. B. 1095 Budapest ... szám alatti
lakos lakáshoz jutási kérelmét, mivel állami gondoskodásának ideje nagykorúságáig nem érte el a 3 évet.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: Illyés Miklós bizottság elnöke
(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
11./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására
211/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Két változás történt: a „Ferencváros” szó került beiktatásra mind a tíz intézmény esetében,
valamint az óvodákkal kapcsolatos egységes szerkezetű alapító okirat kötelező eleme, a Záró rendelkezéseket
követő keltezés nem került feltüntetésre, ezzel egészül ki az Alapító okirat, hogy ily módon formailag megfeleljen
a Magyar Államkincstár által állított követelményeknek
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 369/2015. (XI.18.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 211/2015. sz. –
„Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő
köznevelési intézmények (Óvodák) szakmai munkájáról
210/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 210/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 370/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 210/2015. sz. –
„Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények (Óvodák) szakmai munkájáról” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
13./ Javaslat a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-518/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-518/2015. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 371/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a tartósan betöltetlen, Ferencváros közigazgatási
területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz.
mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
érdekében Dr. Somlai András szándéknyilatkozatát elfogadja.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-518/2015. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 372/2015. (XI.18.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a területi ellátási kötelezettségű 8. sz. háziorvosi
körzet működtetésére Dr. Somlai András orvossal, egészségügyi szolgáltatóként feladat ellátási előszerződést
köt, amennyiben Dr. Somlai András igazolja, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 2.§ b.) pontjában
meghatározott egészségügyi szolgáltatónak minősül.
Határidő: 2015. december 1.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-518/2015. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 373/2015. (XI.18.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat egészségügyért felelős
szervével, a FESZ KN Kft.-vel a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzetben helyettes orvos alkalmazása tárgyában 2014.
július 22. napján kötött, és 2015. február 11. napján módosított feladat átadási megállapodás időbeli hatályának
záró napja 2016. május 30. napjára módosuljon, és egyben felkéri a Polgármestert a feladat átadási
megállapodás módosításának megkötésére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
14./ „Óvodai Egészségnapok” költségeinek biztosítása iránti kérelem
Sz-517/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-517/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 374/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletében szereplő 3301.
számú előirányzat felhasználására hozott ESZSB 142/2015. (III.18.) számú és ESZSB 345/2015. (X.14.) sz.
határozataiban szereplő 1.000.000 Ft összegű tartalék keret terhére „Óvodai egészségnapok” megrendezése
érdekében az:
- Ugrifüles óvoda részére
100.000 Ft
- Méhecske óvoda részére
100.000 Ft
- Liliom óvoda részére
100.000 Ft
- Napfény óvoda részére
100.000 Ft
- Kerekerdő óvoda részére
140.000 Ft
- Csicsergő óvoda részére
130.000 Ft
- Epres óvoda részére
100.000 Ft
- Csudafa óvoda részére
130.000 Ft
- Kicsi Bocs óvoda részére
100.000 Ft
támogatást nyújt.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök
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2./ felkéri a Polgármestert, hogy szíveskedjen gondoskodni az óvodákkal kötendő támogatási szerződések
megkötéséről az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
15./ Sürgősségi előterjesztés az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák diákjainak utaztatására
vonatkozóan
232/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: Február 28-ig az Önkormányzat, illetve a Ferencvárosi Intézményüzemeltető Központ vállalta,
hogy finanszírozza a gyermekek úszás- és korcsolyaoktatásra történő szállítását. Az Önkormányzat
természetesen felveszi a kapcsolatot ez ügyben a KLIK vezetőjével.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 232/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 375/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 232/2015. sz. „Sürgősségi előterjesztés az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák diákjainak utaztatására vonatkozóan”
című – előterjesztést.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
lllyés Miklós: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Illyés Miklós
elnök
Péter Lajos
bizottsági tag

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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