Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. október 12-én
13.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Mezey István,
Péter Lajos,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. Hosszú
Károly aljegyző, Dr. Bánfi Réka irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető,
Pásztor Miklós mb. irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes,
Geier Róbert irodavezető-helyettes, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Koór Henrietta
csoportvezető, Dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda
munkatársa, T. Zuggó Tünde, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatársak, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Gedeon Andor Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója, Vibling Géza
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgató-helyettese, Berecz Dénes
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Dr. Kovács József
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatója, Dr. Mechler András Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese Dr. Jelinek Benjámin Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft.
igazgató-helyettese, Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Káldy
Györgyné Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője, Miskolci Zoltánné Ferencvárosi
Egyesített Bölcsődei Intézmények gazdasági vezetője, Szilágyiné Végh Csilla.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal
részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. Kérem, vegyük napirendre, és tárgyaljuk 9. napirendi pontként az Sz-452/2016. számú – „Sürgősségi
indítvány a Ferencvárosi Liliom Óvoda támogatási szerződésének módosítására (3414. számú költségvetési sor)”
című – előterjesztést. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 134/2016. (X.12.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
174/3-4/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
191/2016., 191/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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3./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre
vonatkozóan
186/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti
támogatására
189/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat a FESZ KN Kft. Alapító Okiratának módosítására
188/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntés meghozatalára
201/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-419/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ HPV oltás biztosítása iránti kérelem
Sz-412/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
9./ Sürgősségi indítvány a Ferencvárosi Liliom Óvoda támogatási szerződésének módosítására (3414. számú
költségvetési sor)
Sz-452/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
Sz-413/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

(6 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
174/3-4/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A Haller Tervvel kapcsolatban egy 100 millió forintos önrész szerepel a költségvetés
módosításban, mely bár nem kifejezetten a bizottság hatáskörébe tartozik, lényeges eleme a módosításnak.
Emellett több apró módosítás is az előterjesztés részét képezi. Kérem, szavazzunk a 174/3/2016. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 135/2016. (X.12.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 174/3/2016. sz. –
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2016. október 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
191/2016., 191/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Egy módosítás is tartozik az előterjesztéshez, mert egy-két tétel elírásra került. Három
intézményünkben is módosítás történik. A bölcsődei intézmények esetében az étkezési-térítési díja, tornadíja, az
időszakos gyermekfelügyelet, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága esetében
pedig a házi segítségnyújtástól a gyermekek átmeneti otthonáig történnek változások, valamint a Ferencvárosi
Intézményüzemeltetési Központnak is van egy módosítása. Lényeges, hogy a tényleges lakossági befizetések
nem változnak. Egy önköltségi számítás is van e mögött - ha fogalmazhatok így -, hogy lássuk, mennyit költ az
intézmény.
Torzsa Sándor: Nem a kiosztásra került előterjesztés-módosítás, hanem az eredetileg kiküldött előterjesztés
alapján dolgoztunk, így lehet, hogy nem lesznek teljesen pontosak a számok. Jól értjük, hogy, amit fizetni kell az
ebédért az év hátralévő részében – október, november, december –, az az Önkormányzatnak 15 millió forint
többlet költséget jelent? Ez egy évre vonatkozóan 45 millió forint többletet jelent. Alpolgármester asszony tervei
szerint hogyan alakul majd ez jövőre? Áthárítás várható a diákokra, vagy teljes egészében tudja vállalni ezt a
költséget az Önkormányzat?
Kállay Gáborné: Ezt végig kell gondolnunk, és meg kell néznünk, hogy a jövő évi költségvetés mennyire
terhelhető az említett 45 millió forinttal. Alapos átgondolás után döntjük majd el, hogyan tovább.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 191/2016., 191/2/2016. sz. előterjesztések határozati javaslatairól.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 136/2016. (X.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 191/2016.,
191/2016. sz. – „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2016. október 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre
vonatkozóan
186/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Ahogy körülnézek – lehet, hogy rosszul számolok – 5 pedagógus diplomával rendelkezőt
számoltam a teremben. Lehet, hogy egyet, kettőt tévedek. A Csicsergő, az Epres, a Kerekerdő, a Kicsi Bocs és a
Napfény Óvoda vezetői azt kérték, hogy a nevelési év kezdetével szülessen fenntartói intézkedés a
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csoportlétszám túllépéséhez. A valós létszámot 20%-kal lehet túllépni. Ez egy minden évben előkerülő probléma,
melynek megoldása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § 7.) bekezdés alapján
lehetséges.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 186/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 137/2016. (X.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 186/2016. sz. –
„Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan”
című – előterjesztést.
Határidő: 2016. október 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti
támogatására
189/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Dr. Kovács József igazgató úr nyújtott be kérelmet, melyben kéri a fenntartó és tulajdonosi
jogokat képviselő Képviselő-testülettől a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Házirend módosítását. Kéri
egyben, hogy történjen meg a régi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezése. A Képviselőtestület dönt majd erről, a bizottság csak javaslatot tesz. Az elmúlt időszak változásai kerültek felvezetésre a
dokumentumokban, melyből újat alkottak, hogy egy komplett, új dokumentum szülessen.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 189/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 138/2016. (X.12.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 189/2016. sz. –
„Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti támogatására”
című – előterjesztést.
Határidő: 2016. október 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat a FESZ KN Kft. Alapító Okiratának módosítására
188/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. vezetősége új Alapító Okiratot készített hogy ne kelljen újra „belenyúlni” a dokumentumba -, mely elsősorban technikai módosításokat tartalmaz. Két
telephely került kivezetésre, mellyel a Felügyelő Bizottság is egyetértett, támogatta és megszavazta azt.
Adatpontosítások történtek a Felügyelő Bizottság tagjainak személyében, lakcímében.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 188/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 139/2016. (X.12.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 188/2016. sz. –
„Javaslat a FESZ KN Kft. Alapító Okiratának módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. október 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntés meghozatalára
201/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 2017. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ veszi át az Önkormányzattól a
köznevelési intézmények működtetését. Ennek rövid ismertetése szerepel az előterjesztésben.
Torzsa Sándor: Vannak olyan kérdések, melyek nem olvashatók ki világosan az előterjesztésből. Hogyan lesz
pontosan 2017. január 1-jétől? Azért jó, hogy október elején beszélünk erről, mert így marad idő a kérdések
rendezésére, tisztázására.
Volt egy Szemünk Fénye Program, melynek keretein belül több iskolában is kicserélték a lámpatesteket. Ennek
törlesztő részleteit még most is fizeti az Önkormányzat, ha jól tudom. Az átadás-átvétel során gondolom ezt is
átvállalja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, hiszen viszi az iskolát, és vele együtt a lámpákat is, vagy
pedig levehetjük a lámpákat és felszerelhetjük máshova azokat.
Azokat a szolgáltatásokat, amiket az Önkormányzat fizet – például amikor úszni visszük a gyerekeket, akkor
buszt és egyéb szolgáltatásokat biztosítunk –ki fogja fizetni ezután? Hogyan lesz ez? Hogyan lesz megoldva a
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium a jégpálya ügye, a korcsolyáztatás? Hogyan működik majd
tovább a Tej-kifli program – már túró rudit is adunk péntekenként? Az Önkormányzat működteti tovább, vagy ezt
is viszi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ? Ezek a kérdések merültek fel bennünk, és bizonyára vannak
még egyéb kérdések is, melyeket rendezni kell. Nem biztos, hogy egy 1 pontos határozati javaslat elégséges egy
ilyen bonyolult kérdés eldöntéséhez.
Dr. Hosszú Károly: Jelen állapotában előkészítés alatt áll az egyes köznevelési intézmények – értve ez alatt az
általános iskolákat – átadása, az előterjesztés lényegében ezt célozza. Azok a kérdések, melyek elhangzottak,
teljesen jogosak, de ha például az első kérdésnél, a Szemünk Fény Programnál maradunk, az tulajdonképpen
azzal kezelhető – és ebben az irányban is lehetne elmenni -, hogy alapvetően a vagyonkezelés nem jelent
tulajdonosváltozást. A vagyonkezelés egy speciális használatra irányuló szerződéses jogviszony. Ennek
szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény külön is rendezi. Emellett természetesen erre vonatkozóan külön szerződést is
kell kötniük a feleknek. A vagyonkezelési szerződés tartalmára, hogyanjára, mikéntjére külön előterjesztés
keretében fognak visszatérni a bizottságok és a Képviselő-testület. Ekkor fogjuk tisztázni ezeket a
részletkérdéseket, kitérve akár a Tej-kifli programra és minden másra is, ami felmerült. Az előterjesztés egyelőre
azt célozza, hogy elkezdődjenek az egyeztetések, tárgyalások a felek között, és olyan vagyonkezelési szerződés
- az esetleges későbbi feladat ellátásra vonatkozó szerződés - születhessen a felek között, ami egyaránt
figyelembe veszi az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ érdekeit is.
Torzsa Sándor: Jól értem a válaszát, az iskolák épülete, és a benne lévő ingóságok önkormányzati tulajdonban
maradnak majd?
Dr. Hosszú Károly: Igen.
Torzsa Sándor: Rendben. Hogyan fogunk tudni rendelkezni ezzel a tulajdonnal, mint Önkormányzat? Mi történik,
ha például el szeretnénk adni azt az épületet? Be tudjuk zárni az intézményt? Mi történik, ha le szeretnénk
bontani az épületet, és újat építeni, mert olyan műszaki állapotban van, ami alapján így ítéljük meg, ez a kedvező
számunkra? Hogyan tudunk élni a tulajdonosi jogokkal? Ezt mindössze azért kérdezem, mert gondolom, ezt is

5

rögzíteni kell majd a szerződésben. Van egy „kirobbanthatatlan” intézmény, aminek a tulajdonosi jogai nálunk
vannak.
Dr. Hosszú Károly: A gyakorlati életben ez a fajta együttműködés 2017. január 1-jétől nem generál majd
változást. Egész egyszerűen azért nem, mert ezek az ingatlanok ilyen minőségükben idáig sem voltak
értékesíthetőek, ezeket az ingatlanokat jelenleg is köznevelési feladat ellátására használjuk. Az általános iskolák
működtetése is részben megoszlott, szakmai, és tulajdonosi részként. Az általános iskolák ügyében elmondható,
hogy az épületeket most is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használja, az Önkormányzat működteti a
jogszabályoknak megfelelően, és jelenleg is köznevelési célra használják azokat. Ez 2017. január 1-jétől nem
változik, nem változhat. Most sem lehet más célra, funkcióra biztosítani.
Kállay Gáborné: Minden olyan szerződés és lépés, ami ezt a területet érinti, 3 félen múlik, azok beleegyezése
szükséges ahhoz, hogy bármi történhessen. A 3 fél az államot képviselő Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, az Önkormányzat és maga az intézmény. Semmi nem történhet úgy, hogy ez a 3 résztvevő ne értene
egyet és ne születne valamiféle konszenzus. Ez így fog működni az elkövetkezendőkben is. Mindenkinek
ugyanaz az érdeke.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 201/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 140/2016. (X.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 201/2016. sz. –
„Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntés meghozatalára” című –
előterjesztést.
Határidő: 2016. október 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-419/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Az előterjesztés kapcsán szokás szerint javaslatot teszünk a Gazdasági Bizottságnak, akik
döntenek majd az ügyben. B. M., ... szám alatti lakos kéri a mellette lévő … számú komfort nélküli ingatlan
csatolását. Ismét egy érdekes előterjesztés van előttünk, hiszen a leírás alapján 8 fő lakik életvitelszerűen 1
szobában. Érdekes, hogy ez életvitelszerűen hogyan lehetséges. Egy bérlő laklik az ingatlanban, a lányával, a
fiával és 5 kiskorú unokájával. Szociális szempontból biztosan támogatni fogom, mert nem tudom, hogyan lehet
életvitelszerűségről beszélni ebben a helyzetben, ez a véleményem, ám a Gazdasági Bizottság dönt majd a
csatolási kérelemről. Javaslom, hogy támogassuk a kérelmet. Kérem, szavazzunk az Sz-419/2016. sz.
előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 141/2016. (X.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-419/2016.
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát.
Határidő: 2016. október 12.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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8./ HPV oltás biztosítása iránti kérelem
Sz-412/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Amikor legelőször szót kaptam, elfelejtettem megemlíteni egy személyi változást. Megváltozott
a közvetlen munkatársam, Dr. Székelyhidi Lívia helyett Talapka Gergő dolgozik mellettem. Fogadják/fogadjátok
szeretettel. Önkormányzatból – pesttől körülbelül 30 km-ről – érkezett, ahol jegyzői referens volt, így nagy
vonalakban tudja, hogy „mi a dörgés” egy Önkormányzatban.
„ …a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 43.
§ alapján a IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 13., 14., 15., 16., 17. és 18. életévét betöltő
gyermekek részére, a törvényes képviselő kérelmére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
engedélyezheti a HPV elleni 4 komponensű védőoltás biztosítását.” Ránézek az egészségügyből érkezőkre,
mindegyikük mosolyog, ami jelzi, ők is úgy érzik, szeretnék ezt csinálni. Én is szeretném. A beszerzési költség
90.000 forint, a beoltás művelete pedig ingyenes. Kérem, hogy a bizottság támogassa B. F. M., akinek törvényes
képviselője kérelmezte a védőoltást. Mint pedagógus, támogatom.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-412/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 142/2016. (X.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 43. § alapján engedélyezi, hogy B.
F. M. (szül.: ..., an.: …) lakcím: ... szám alatti lakos HPV elleni 4 komponensű védőoltásban térítésmentesen
részesüljön.
Határidő: 2016. október 12.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a védettség eléréséhez szükséges mennyiségű oltóanyag beszerzéséről
szíveskedjen gondoskodni az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati
rendelet 3358. költségvetési előirányzat terhére, B. F. M. (szül.: ..., an.: …) lakcím: ... szám alatti lakos részére.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
9./ Sürgősségi indítvány a Ferencvárosi Liliom Óvoda támogatási szerződésének módosítására (3414.
számú költségvetési sor)
Sz-452/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Szilágyi Imre: A sürgősségi indítvány lényege az, hogy támogatási szerződést kötöttünk a Liliom Óvodával
óvodai sport kapcsán, melynek szerződéskötését technikai okok miatt nem tudta abban az intervallumban
megvalósítani az óvoda, amikor a rendezvényt meg szerette volna tartani. Amennyiben ezen az ülésen nem
tudjuk módosítani a szerződésüket, akkor visszafizetési kötelezettség keletkezik, mert a szerződés lejár mire el
tudna számolni az összeggel az óvoda. Utolsó napon, pénteken „esett be” a kérelem az óvoda vezetőjétől,
maximálisan támogatom. 3-4 nap csúszás generálta ezt a problémát.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-452/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 143/2016. (X.12.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy támogatja a Ferencvárosi Liliom Óvoda Sz452/2016. számú előterjesztés szerinti kérelmét és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi
Liliom Óvoda ESZSB 57/2016.(IV.27.) számú határozata alapján megkötött támogatási szerződésében
meghatározott felhasználási időszak záró napjának 2016. november 15. napjára történő módosításáról.
Határidő: 2016. október 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
A 10. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 144/2016. (X.12.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.
Illyés Miklós: A nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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