Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. január 24-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. Kornya László,
Péter Lajos,
Mezey István,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester,
Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda
munkatársa, dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Jelinek Benjámin
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. orvosigazgatója, Dr. Kovács József Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. ügyvezető igazgatója, 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 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérdés, észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 1/2018. (I.24.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I.
forduló)
7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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3./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi
régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra benyújtott, az „Önkormányzati Épületek
Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
12/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi nyári és téli nyitvatartási rendje
16/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2017-ben "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program"
megvalósításához kapcsolódó beszámolójának elfogadására
17/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
6./ Alapítványok támogatási ügyei
6/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ A Siketek Sport Klubja Curling csapatának 2018. évi EB részvételére vonatkozó támogatási kérelem
Sz-14/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat alapellátási körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
a) Javaslat az 5. gyermek háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés
módosítására
Sz-23/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
b) Javaslat a 10. felnőtt fogorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-24/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
9./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban
(LÉLEK-Program) történő, 2. szintű elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása
Sz-25/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottság elnöke
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
rendelete (I. forduló)
7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Költségvetést befolyásoló tényező, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum
emelkedik 138 ezer Ft-ra, illetve 180.500 Ft-ra. A szociális hozzájárulás pedig csökken. A
köztisztviselők illetményalapját is megemeltük. A bölcsődei ellátásban a központi költségvetés nagyobb
bértámogatást ad, és a gyermekétkeztetést emelném még ki, amire több forrás jut. A kiadási oldalon
pedig a tankönyvtámogatás szerepel. A bizottsági sorunk pedig 11 millió Ft lesz ebben az évben. A
könyvvizsgáló a rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak találta és elfogadásra javasolta.
Kérem, szavazzunk a 7/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Torzsa Sándor: Volt egy olyan, hogy szociális ágazati bérpótlék, ha jól tudom az megszünésre kerül,
és az minket terhel. Ezt tartalmazza a költségvetés. Pontosan mekkora ez az összeg. Számításaim
szerint ez nagyságrendileg 92 millió Ft.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban nem tudom, hogy ez örömhír-e, mert egyre több a rászoruló. Mi
az oka, hogy nőnek ezek a költségek?
A költségvetési sorokon vannak tisztességes mennyiségű források, de a rendelet nem engedi, hogy
ezek a források elköltésre kerüljenek, mert túl szigorúan vannak meghúzva. Ha a
gyógyszertámogatásra gondolok, akkor lehet látni, hogy maradtak források. Ezt mindenféleképpen
érdemes végiggondolni.
Döntöttünk egy Inkubátor ház elindításáról. Hogyan áll ez? A Telepy utcai iskola mellett volt egy
sportcsarnok, amit a tao pénzekből építettek volna, és ahhoz lett volna egy önkormányzati támogatás.
Ez hol tart?
Nyeste-Szabó Marianna: A szociális ágazati pótlék kérdésével kapcsolatban mondom, hogy az nem
szűnik meg. Szerepel az előterjesztésben is, hogy szociális ágazati összevont pótlék címen ezzel a
támogatási jogcímmel 2018-ban is számolhatunk. Itt egy átalakítás volt. Ez korábban kétféle pótlék volt,
amit összevontak és így lett belőle szociális ágazati összevont pótlék, amelyet 2018-ban is kapunk.
Tavaly ez kb. 90 millió Ft volt.
A gyermekétkeztetésre azt tudom mondani, hogy idén a központi költségvetés 308 millió Ft-ot ad. Emelt
összegben kapjuk a gyermekétkeztetési összeget. Az intézményi költségvetés i s úgy van összeállítva,
hogy többet fizetünk a kiadási oldalon is.
A vállalkozásösztönzési program – inkubátor program – szerepel az előterjesztésben. Jelen pillanatban
a költségvetésben nem tervezünk vele. Tavaly az összeg 12 millió Ft volt. A Gazdasági Bizottság az év
végén döntött az összeg felhasználásáról, és született egy szerződés, ami alapján ezt felhasználtuk. Az
elszámolási kötelezettség március 31. Az a szervezet, akinek adtuk a 12 millió Ft-ot márciusig
számolhat el. Így most nem szerepel a költségvetésben az összeg. A második forduló kérdése lesz ez.
A sportcsarnokról annyit tudok, hogy a szerződést megkötöttük, számla már érkezett. A befejezésről a
Városüzemeltetési és Felújítási Iroda tud bővebben válaszolni.
Kállay Gáborné: A Telepy utcai iskolával kapcsolatban konkrét összegről nem volt szó. Meglátjuk
majd, hogy mennyivel tudjuk támogatni ezt a programot.
Torzsa Sándor: Kössünk egy megállapodást Alpolgármester Asszonnyal, hogy a következő ülésre
mind ketten utána nézünk hogyan volt.
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A gyermekétkeztetésnél nem azért emelkedik a forrás, mert több gyerek kapja, hanem azért mert a
költségek emelkednek? A szociális ágazati összevont pótlék összege nem változik, csak egy átnevezés
történt?
Nyeste-Szabó Marianna: Mindkettő igen.
Czakóné Dobó Krisztina: A gyermekétkeztetéshez annyit szeretnék hozzátenni, hogy az óvodában
sokkal több lesz az idén ingyenes gyermek, mivel ott minimálbérhez van kötve az ingyenesség feltétele.
Úgy van meghatározva, hogy a mindenkori nettó minimálbér 120 %-ig kell lennie az 1 főre eső
jövedelemnek, az altt minden gyerek ingyenes. Miután 180.500Ft-ra nőtt a minimálbér, így jóval
nagyobb lesz a kedvezményezettebbek köre.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 2/2018. (I.24.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2018.
sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete
(I. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 2 nem)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés
módosítása (egyfordulóban)
8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Annyit fűznék hozzá, hogy a módosítás 252 millió Ft-os pénzmozgással jár, ami bevételi
és kiadási oldalon is megjelenik. Kérem, szavazzunk a 8/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 3/2018. (I.24.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 8/2018.
sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés
módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 2 nem)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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3./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra benyújtott, az
„Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázattal
kapcsolatos döntések meghozatalára
12/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
lllyés Miklós: Valószínűleg egy ismételt közbeszerzésre lesz lehetőség. Mind a szakrendelőt, mind a
Pöttyös utcai óvodát érinti. A költségek az idő elteltével megnövekedtek 30%-kal. Kérem, szavazzunk a
12/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 4/2018. (I.24.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 12/2018.
sz. – ”Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi
régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra benyújtott, az „Önkormányzati Épületek
Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7bizottsági tag vett részt.)
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési
intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi nyári és téli
nyitvatartási rendje
16/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 16/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 5/2018. (I.24.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2018.
sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési
intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi nyári és téli
nyitvatartási rendje” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7bizottsági tag vett részt.)
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5./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2017-ben "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport
Program" megvalósításához kapcsolódó beszámolójának elfogadására
17/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Ha valakit érdekel a beszámoló, és el akar tölteni vele egy délutánt, akkor a Jogi és
Pályázati Irodán ezt végigolvashatja.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 17/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 6/2018. (I.24.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 17/2018.
sz. – ” Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2017-ben "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport
Program" megvalósításához kapcsolódó beszámolójának elfogadására” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7bizottsági tag vett részt.)
6./ Alapítványok támogatási ügyei
6/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 6/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról azzal a
kiegészítéssel, hogy a Vidámság Ház Alapítvány 260 ezer Ft-ot kapjon, a másikat pedig vonjuk vissza.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 7/2018. (I.24.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2018.
sz. – ” Alapítványok támogatási ügyei” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Vidámság
Ház Alapítvány 260 ezer Ft támogatásban részesüljön.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
7./ A Siketek Sport Klubja Curling csapatának 2018. évi EB részvételére vonatkozó támogatási
kérelem
Sz-14/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-14/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról azzal a
kiegészítéssel, hogy személyenként 20 ezer Ft támogatást kapjanak. Az A.) határozati javaslatot
teszem fel szavazásra 220 ezer Ft támogatási összeg megjelölésével.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 8/2018. (I.24.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
1./ a Siketek Sport Klubja részére 220.000 Ft támogatást biztosít a 2018. évi Hallássérültek Curling
Euróba-bajnokságán való részvétel szállás és étkezés költségeire, a 3143. számú „Szociális és
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2018. január 24.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során tegyen javaslatot a támogatás
fedezetének biztosítására.
Határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadása
Felelős:
dr. Bácskai János polgármester
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási
szerződés megkötéséről.
Határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül
Felelős:
dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7bizottsági tag vett részt.)
8./ Javaslat alapellátási körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
a) Javaslat az 5. gyermek háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés
módosítására
Sz-23/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Mind a két előterjesztésben adminisztrációs hiba történt, ez olvasható a
módosításban.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-23/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 9/2018. (I.24.) sz.
Határozat

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fa.) pontja alapján
úgy dönt, hogy az ESZSB. 233/2017. (XII.13.) sz. határozatának 4. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„4. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 5. sz. gyermek
háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Jakab Zsuzsanna orvossal kötött feladat
ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rendet az alábbiak szerint módosítja, 2018. január 01től:
hétfő:16.00.- 19.00.
péntek páros hét 8.00.-10.00”
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Határidő: 2018. január 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
b.) felkéri a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7bizottsági tag vett részt.)
b) Javaslat a 10. felnőtt fogorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés
módosítására
Sz-24/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-24/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 10/2018. (I.24.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
a.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. felnőtt
fogorvosi körzet működtetésére 2018. április 01. napjától 2023. március 31. napjáig a Dento-Max
Fogászati Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Hudivókné Dr. Záhonyi Zsanett orvossal kötött
feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rendet az alábbiak szerint módosítja, 2018.
április 01-től:
hétfő: 8.00.- 14.00.
kedd: 14.00.-20.00.
szerda: 8.00.-14.00.
csütörtök: 14.00.-20.00.
péntek páros hét 14.00.-20.00, páratlan: 8.00.-14.00.”
Határidő: 2018. január 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
b.) felkéri a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
9./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban
(LÉLEK-Program) történő, 2. szintű elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása
Sz-25/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottság elnöke
Illyés Miklós: Az intézményvezető is támogatta, és a Lélek Program munkatársa is. Kérem,
szavazzunk a Sz-25/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 11/2018. (I.24.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és
megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendelet 9. § (1) bekezdés e)
pontja alapján dönt, P. R. M. (szül.: ….) 1097 Budapest, …… szám alatti lakos ideiglenes
elhelyezéséről egy év határozott időtartamra a Budapest IX. kerület …… 8. szám alatti, 26,64 m2
alapterületű, 1 szoba komfortos lakás felhasználásával. Felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Péter Lajos
bizottsági tag

Koór Henrietta
jegyzőkönyvvezető
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