Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. február 15-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,
Péter Lajos,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Dr. Ruzsits
Ákos Jenő aljegyző, Dr. Hosszú Károly aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető,
Dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Halmai András irodavezetőhelyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Gál Antal
csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Hajdu Erika
Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Talapka Gergő, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatársak, Nagy
Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Jelinek Benjámin
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. orvosigazgatója, Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Baranyi
Krisztina, Szilágyi Zsolt képviselők, Szilágyiné Végh Csilla.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, Polgármester
urat, Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Hét képviselő-testületi hatáskört
érintő napirendi pontot tárgyal a bizottság, illetve három szakbizottsági előterjesztést, és hét tájékoztatónk is van
a kiküldött meghívó szerint. A 37/2/2017. számú –„Módosító javaslat a 37/2017. számú előterjesztéshez” című –
előterjesztés, és a 42/2/2017. számú –„Módosító javaslat a 42/2017. számú előterjesztéshez” című - előterjesztés
helyszínen került kiosztásra. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi
javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 10/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
2/3-4/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére, illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
41/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendeletének
megalkotására (I. forduló)
37/2017., 37/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
42/2017., 42/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" alapján
megnyert pályázat önrészének biztosítására
28/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2017/2018.
nevelési évre
25/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi támogatási szerződésének módosítására
23/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatási kérelme Dóczé Ádám edzőtáborának repülőjegyére
Sz-43/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Támogatási kérelem Siketek Sport Klubja női Futsal csapatának BL részvételéhez (szállás, étkezés)
Sz-42/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-51/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II.
forduló)
2/3-4/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A két forduló közötti módosításokat tekintve két olyat emelnék ki, melyek érintik a
szakbizottságunkat. Egyik az óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítők további béremelése, mely 7 %-os, ez
15 millió forint többletigényt jelent. A dajkák, nem pedagógus körben dolgozók tartoznak ide. Másik ilyen
módosítás, hogy nevesítésre került az „Útravaló” Jegyescsomag, melynek költségvetési vonzata 2 millió forint.
Torzsa Sándor: Nagyon örülök, hogy Polgármester úr is megtisztelte a bizottságot, előző ülésen hiányoltam
jelenlétét, meg szerettem volna dicsérni. Talán emlékszik arra, hogy amikor 1 évvel ezelőtt tárgyaltuk a
költségvetést, megjegyeztem, azt a tendenciát látjuk, hogy az Önkormányzat évről évre jelentős
maradványösszeget visz magával, és talán érdemes lenne végiggondolni, hogy azt a maradványt ne pénz
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állományban kezeljük, érdemes lehet befektetni, mert akár inflációs veszteség is bekövetkezhet. Dicséretem
tárgya az, hogy bár Polgármester úr akkor nem túl baráti választ adott erre a felvetésre, most kiolvasható a
költségvetésből, hogy 2 milliárd forintot kötvényekben kíván lekötni az Önkormányzat. Nem biztos, hogy ez a
legjobb megoldás, de kétségtelen, hogy előre mutatóbb, mint ha készpénzben tárolnánk az összeget. Nem
mondom el, amit előző bizottsági ülésen elmondtam, mert sok mindent sikerült tisztázni, viszont olvastam, hogy
van egy új módosítás. Van egy 12 millió forintos javaslat inkubátorházra. Miről szól ez?
Dr. Bácskai János: Köszönöm a dicsérő szavakat, átadom az illetékeseknek, hiszen az ötlet, hogy jelen
pillanatban, „inflációmentes időkben” is van olyan befektetési forma, ami ettől független „hoz a konyhára” némi
pénzt, hasznot, a pénzügyi szakemberektől származik. Az inkubátorház vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos,
hiszen olyan ferencvárosi cégeket, induló, kezdő vállalkozásokat szeretnénk támogatni ezzel, akiknek éppen ez
hiányzik az indulásukhoz. Abban reménykedünk, hogy itt, nálunk erősödnek majd meg, és itt válnak majd később
sikeres vállalkozóvá, így adófizetővé is.
Torzsa Sándor: Nagyon pozitív hangulatban vagyok. Kevés kormányzati intézkedés van, amiről azt gondolom,
hogy pozitív lenne, de azt, amit az inkubátorházakkal, és a start up cégekkel csinál a kormányzat, kifejezetten jó
iránynak gondolom, azt pedig különösen érdekes kezdeményezésnek érzem, hogy ebben egy önkormányzat is
szerepet vállaljon. Akár jó dolog is lehet ebből, azonban van egy kis aggodalmam, kevésnek érzem erre a 12
millió forintot. Bár nem látom a koncepciót, azt, hogy milyen típusú szolgáltatásokat nyújtana az intézmény - nem
láttuk még ezt -, de úgy gondolom, ha egy igazán jó minőségű inkubátorházhoz kevés ez az összeg. Javaslom a
városvezetésnek, hogy nézze meg, milyen kormányzati programok futnak, mert az Állam igen jelentős
összegekkel támogatja az inkubátorházakat. Önmagában megszervezni egy inkubátorházat, nem biztos, hogy
sikeres. Érdemes ezt valamilyen tudásközponttal együtt működve megtenni. Ebből a szempontból is
szerencsések vagyunk, hiszen kettő is van a kerületben. Itt található a Semmelweis Egyetem és a Budapesti
Corvinus Egyetem is. Kifejezetten jó és progresszív gondolat, hogy az Önkormányzat is szerepet vállal ebben, de
el kellett mondanom az aggodalmaimat. Ez egy jó irány.
Dr. Bácskai János: A pozitív visszacsatolás elvében folytatva, teljesen egyetértünk, ennek a 12 millió forintnak a
valós vonzáskörzete több 10 millió forint is lehet a jövőben. Minden nyilvános lesz. Azt javaslom, hogy amint
megindul a munka, kapcsolódjon be a tevékenységbe, és észrevételeivel, javaslataival erősítse ezt az
együttműködést, hiszen a szervezet és a menedzserek is vevők lesznek minden jó ötletre. Nem aggódásnak
hívnám ezt, hanem pozitív javaslatoknak, amit Öntől is elfogadunk, sőt.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 2/3/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 11/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/3/2017. sz. –
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére, illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
41/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Bizottságunk két gazdasági társaság esetében érintett, egyrészt a Ferencvárosi Szociális
Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., másrészt a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
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KNP Kft. vonatkozásában. Mind a kettőnek összegszerűen megtalálhatóak a számai az előterjesztésben, melyet
már a költségvetés is tartalmaz.
Torzsa Sándor: Ennek az előterjesztésnek is Polgármester úr az előterjesztője, így tovább folytatom ezt a pozitív
beszélgetést. Az előző bizottsági ülésen nagyon „érdekesen” sikerült tisztázni azt, hogy az Önkormányzat
vásárolt egy tábort a soroksári Duna-part mellett - szintén nagyon jó, hogy van az Önkormányzatnak egy
napközis tábora -, és kérdésemre azt a választ kaptam, hogy annak működési és felújítási költségeit nem a
költségvetés tartalmazza, ez a FEV IX. Zrt-nél található. Szeretném megtudni, hogy abból a pénzből, amivel
szerződést kötünk a FEV IX. Zrt-vel, mennyi a tábor működésével kapcsolatos költség, és mennyi kapcsolódik a
tábor felújításához? Hogyan működtetik majd ezt, milyen összegből?
Dr. Bácskai János: Nem az a helyzet, hogy „ha többet tudnék, se mondanám el”, egyszerűen tényleg nem tudok
többet azon túl, hogy a FEV IX. Zrt. mennyiért vásárolta meg a telket. Mi is várjuk a terveket, a tervekhez
kapcsolódó költségeket, és a létrehozandó tábor működési költségeit, annak működési módjára vonatkozó
minden tervet és leírást. Mindennek - remélhetőleg - el fog jönni az ideje. Egyelőre a vételárról tudunk
beszámolni, ami többször elhangzott, és egy nagyon kedvezményes, jól sikerült folyamat volt. Reménykedem
benne, hogy márciusban, de legkésőbb áprilisban nyilvánosságra hozhatjuk ezeket az adatokat. Még én sem
láttam.
Illyés Miklós: Inkább az 1. napirendi pontnál tettem volna fel ezt a kérdést, mert ebben a napirendben a
közszolgáltatási szerződések elfogadásáról van szó. Kérem, szavazzunk a 41/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 12/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 41/2017. sz. –
„Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére, illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló
rendeletének megalkotására (I. forduló)
37/2017., 37/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Az előterjesztés 1./ pontja, mely 5 sor, teljesen világos, el kell olvasni, nem tudok mit
hozzáfűzni. A 2./ pontról annyit, hogy Dr. Bozsonyi Zsuzsanna fogorvos már nyugdíjban van, belefáradt. Próbálta
értékesíteni a praxisát, de nem sikerült, így az itt tevékenykedő másik négy fogorvos úgy döntött, hogy bead egy
kérelmet, miszerint szeretnék, ha azt az egy körzetet - 11. számú körzet – felosztanánk. Ennek
megvalósításához történik rendeletmódosítás. Amennyiben ez a körzet megszűnik, a többi körzet létszáma
növekszik. Tudjuk, hogy mennyiből, mennyi lesz. A kártyaszám annyi lesz, hogy rentábilissá válik mind a négy
körzet. Javaslom megszavazni. Régi probléma a védőnőkhöz kapcsolódóan, hogy kicsit igazságtalanok a
körzetek. Van, ahol nagyon kevés, van ahol túl sok a munka, így a finanszírozás és a pontszám aránya
bizonytalan. Azt kérik, hogy legyen még egy körzet, mert egy ilyen elosztással minden körzet igazságossá válna.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 37/2017., 37/2/2017. sz. előterjesztések határozati javaslatáról.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 13/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 37/2017.,
37/2/2017. sz. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló
rendeletének megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
42/2017., 42/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Öt pontban módosítjuk a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratát. A
módosító indítványban pedig egy módosítás szerepel. Az étkezés továbbra is a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központnál marad, emiatt fel kell sorolni az intézményeket – az iskolákat -, illetve a Ferencvárosi
Művelődési Központnál kiemelve szerepel a termelői piac, a kemping bekerül a telephelyek közé. Kérem,
szavazzunk a 42/2017., 42/2/2017. sz. előterjesztések határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 14/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 42/2017.,
42/2/2017. sz. – „Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására”
című – előterjesztéseket.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program"
alapján megnyert pályázat önrészének biztosítására
28/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Ha körülnézek a Képviselők és a Hivatal dolgozói között, azt látom, nagyon kevesüknek
kellene elmagyarázni, miért fontos a foci Ferencvárosban. Aki sportot vezet – nekem 27 évig sikerült sportot
vezetnem, általános iskolában – nagyon jól tudja, hogy minden sportnál az a legfontosabb, hogy minél korábban
kezdjük. Bölcsi-Foci nem lehet, de Ovi-Foci már igen, erre itt a lehetőség. 2016. március 27-én jelentkezett a
pályázatra az Önkormányzat, a 9,5 millió forint összköltséghez 2 millió 850 ezer forintot kértünk önrészként.
2016. december 21-én megnyertük a pályázatot. Közreadtam néhány fénymásolatot az Ovi-Foci pályáról. Így néz
ki. Nagyon jónak tartom, mert a gyerekeknek megfelelő méret, és egy védőháló is van benne, ami
megakadályozza, hogy a labda „kimenjen”, ebből bonyodalom keletkezzen. Több kerületben utána néztünk
ennek. A VIII. Kerületben kint voltam a Jogi és Pályázati Iroda egyik munkatársával is, aki jelen van az ülésen.
Azt a megállapítást tettük, hogy nagyon jó a pálya. Nem véletlen, hogy a VIII. kerületnek 15 óvodája van, melyből
5 tagóvoda rendelkezik ilyennel. Az egyikről - ahol mi is kint voltunk - hoztuk a képeket. Érdemes részt venni
ezen a pályázaton, illetőleg kifizetni, átutalni az összeget. Az alapítvány részére fejlesztési támogatás címen
adjuk oda, és ők 1 hét alatt megalkotják ezt a pályát az Epres Óvodában, így nálunk is lesz ilyen. Eszközöket is
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adnak hozzá, a nevelőket pedig élsportolók készítik fel a használatra, a használat megtanítására. Kérem,
támogassák.
Torzsa Sándor: Ha nem osztják ki a képeket, nem lenne kérdésem. Ez valósulna meg?
Zombory Miklós: Nem ez, ilyen.
Torzsa Sándor: Már megvalósult? Ez már megvalósult, és ehhez hasonló lenne, értem. Nem
kötözködésképpen, csak aggodalomképpen megkérdezem, nem nagy ez a kapu egy óvodás gyereknek? Lehet,
hogy nem méretarányos a kép, de a kapu hatalmasnak tűnik.
Zombory Miklós: 6X12 m.
Torzsa Sándor: Az elég nagy.
Zombory Miklós: Bocsánat, 6X12 m a pálya mérete.
Torzsa Sándor: Van bennem egy kis félelem, ami kevésbé vicces. Jól látjuk, hogy a pálya tele van fém
alkatrészekkel, és van benne egy fal is. Kerül oda ütközésvédő gumifal? Úgy gondolom, az szükséges lenne.
Zombory Miklós: Hasonló, mint kívülről, de kicsit lágyabb belső borítása van, ami a gyerek maximális testi
magasságánál magasabban helyezkedik el. Teljesen védett. Amennyiben megnézzük a pálya alját, az, amin a
gyerek áll 12-15 cm magas. Van egy vízelvezető, rugalmas rész, amin műfű borítás található.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 28/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 15/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 28/2017. sz. –
„Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" alapján
megnyert pályázat önrészének biztosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a
2017/2018. nevelési évre
25/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Az óvodai beiratkozás törvényes időpontja április 20. és május 20. közé esik. Kerületünkben
ez április 24. és április 28. között lehetséges, a Ráday utca 26. szám alatt, és internetről is le lehet tölteni a
jelentkezési lapot, melyet be kell nyújtani, s melyekről egy bizottság dönt. A részletek le vannak írva, nem
mondom el. Annyi gyereket tudunk felvenni, ahány gyerek elment iskolába, óvodába, többet nem, mert jelenleg is
„full-os” a létszám.
Illyés Miklós: Nagyon alapos a határozati javaslat, hiszen a beiratkozás időpontjai óvodánként vannak rögzítve.
Kérem, szavazzunk a 25/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 16/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 25/2017. sz. –
„Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2017/2018.
nevelési évre” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi támogatási szerződésének módosítására
23/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Az a kérés érkezett, hogy a támogatási összeg felhasználása március 31. helyett május 31-ig
történhessen. Kérem, szavazzunk a 23/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 17/2017. (II.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 23/2017. sz. –
„Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi támogatási szerződésének módosítására” című –
előterjesztés „A” határozati javaslatát.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
8./ Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatási kérelme Dóczé Ádám edzőtáborának repülőjegyére
Sz-43/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Dóczé Ádám 190.000 forint utazási költséget kér az edzőtáborban való részvételéhez. Nagyon
ügyes fiúról van szó, hiszen tavaly a felnőtt maratoni világbajnokságon C2-ben aranyérmet szerzett.
Alpolgármester asszony kéri, hogy támogassuk. Kérem, szavazzunk az Sz-43/2017. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról 190.000 forint támogatási összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 18/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület részére 190.000 Ft támogatást biztosít, amit Dóczé Ádám dél-afrikai
edzőtáborának utazási költségére használhat fel a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor terhére.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: 2017. évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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9./ Támogatási kérelem Siketek Sport Klubja női Futsal csapatának BL részvételéhez (szállás, étkezés)
Sz-42/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: Kérem, hogy a kért 200.000 forinttal támogassuk a Siketek Sport Klubja női Futsal csapatát.
Illyés Miklós: Női futsal csapat. Jó, hogy ilyen is van. A Bajnokok Ligájában szerepelnek 12 fős csapattal.
Kérem, szavazzunk az Sz-42/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 200.000 forint támogatási összeg
megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 19/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Siketek Sport Klubja részére 200.000 Ft támogatást biztosít, amit a Siketek Bajnokok Ligájában való
részvétel szállás és étkezés költségeire használhatnak fel a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor terhére.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: 2017. évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-51/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: V. F. M. E., …. szám alatti, 1 szobás, komfort nélküli lakás lakója kéri a mellette lévő …. számú 1
szobás, komfort nélküli lakás csatolását. Négy fő lakik az 1 szoba, konyhában, ráadásul három generáció. A
szülő is ott lakik, férj, feleség, és egy nagykorú lány. Szociális szempontból támogatandó a kérelem, bár tudom,
hogy a Gazdasági Bizottság dönt majd róla, de kérem, támogassuk. Kérem, szavazzunk az Sz-51/2017. sz.
előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 20/2017. (II.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-51/2017.
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Torzsa Sándor: Jól látom, hogy a Szociálpolitikai Kerekasztal 2016. évi működéséről szóló beszámoló csupán
egy oldal, vagy csak nem tudtam jól megnyitni a teljes előterjesztést? Kérek egy tájékoztatót a következő ülések
egyikére arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett oktatási intézmények szednek e
be pénzt különböző feladatok ellátására a kerületi diákoktól, és ha igen, mennyit. Meg lehet kérni a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot, hogy állítsa össze ezt?
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Kállay Gáborné: A Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjétől, Dr. Tolnai Marianntól kérheti ezt. A
Szociálpolitikai Kerekasztal tájékoztatója valóban egy oldalas, de igény szerint természetesen küldünk részletes
tájékoztatót.
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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