Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. február 14-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,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester,
Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács
Györgyi csoportvezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes,
Apollónia Aranka irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Gál Antal csoportvezető, Talapka Gergő
alpolgármesteri munkatárs, Róth Istvánné és dr. Kovács Henriett a 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.
Javaslom, hogy vegyük napirendre az 52/2018. sz. – ”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi
Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására című – előterjesztést a kiküldött
meghívó szerint 11. napirendi pontként. Megjegyzem, hogy a meghívóban szerepel 12 tájékoztató
előterjesztés is, bármelyiket napirendre veheti a bizottság. Kérdés, észrevétel a napirendi javaslattal
kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 12/2018. (II.14.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II.
forduló)
7/3-4/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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2./ A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült pályázat szakmai
tartalmának módosítása a Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal
29/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására
27/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői)
feladatainak ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság
összetételének meghatározása
32/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
5./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére
pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
33/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
6./ Az Epres, a Kerekerdő, a Liliom, a Méhecske, valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb
vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság
összetételének meghatározása
34/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására
35/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
8./ Alapítványok támogatási kérelmei
36/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
9./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 20182019. nevelési évre
37/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-50/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának
módosítására
52/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
rendelete (II. forduló)
7/3-4/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A bevételek és kiadások 20 milliárd 674 millió 593 ezer Ft-tal kerültek meghatározásra. A
II. fordulós változások: Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítésére 30 millió Ft
támogatást kapott. Az óvodai-, iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására 20 millió
Ft-ot nyertünk pályázaton. Ezt fogjuk a Napfény Óvoda tornaszoba bővítésére felhasználni. A
vállalkozói inkubátor programot 12 millió Ft-tal segíteni fogjuk. Az illegális hulladékelszállítására lesz
egy díjemelés, azaz a FESZOFE Kft. előirányzatát 5 millió Ft-tal emeljük meg. A Gyáli úti szakorvosi
rendelő műszaki állapota és alacsony kihasználtsága miatt is 3 fogorvosi rendelő és egy háziorvosi
rendelő elhelyezésére kerül sor, amire 50 millió Ft szerepel a költségvetésben. A szakrendelőnknél az
adminisztratív szárny kibővítésére és a Drégely utcai rendelő felújítására 180 millió Ft támogatás van
betervezve. Úgy gondolom, hogy ezek azok a pontok, ahol a két forduló közötti változásokról tudtam
beszámolni. Kérdés, észrevétel?
Dr. Kornya László, a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Torzsa Sándor: Minden egyes évben meghallgatom a városvezetéstől nagyon nagy tisztelettel, hogy
dehogy van itt megszorítás, meg dehogy csökkenek ezek a források. Aztán pedig minden évben kiderül,
hogy van nekünk egy olyan szociális rendeletünk, aminek az összegei bár ott vannak a költségvetési
soron, de nem engedik kiosztani ezeket a forrásokat. Minden évben elhatározzuk, hogy lesz egy
szociális rendelet, ami ezeket a forrásokat tágítja. Azt az ígéretet kaptuk, hogy nem lesz megszorítás
ezen a területen. Maradni fognak a források, ennek ellenére azt olvasom ki a költségvetésből, hogy
kevesebb pénzösszeg szerepel bizonyos támogatásokra, mint, ami tavaly volt. Szeretném azt kérni a
városvezetéstől, hogy tartsuk az ígéretünket, és ne vegyük el a forrásokat, jöjjön be a szociális rendelet
módosítása, nézzük meg, hogy hol van lehetőség kinyitni ezt. Ha most elvesszük ezeket a forrásokat,
akkor nagyon nehezen fognak ezek újra visszakerülni. Azt gondolom, hogyha az a zsugorodás, ami a
szociális kasszánál elkezdődött tovább folytatódik, akkor ez a tendencia általánosnak mondható. A
bizottságnak van ebben felelőssége, hogy ezeknek igyekezzünk gátat szabni.
Köszönöm Elnök Úrnak, hogy az Inkubátor Házzal kapcsolatos kérésemet jelezte. Hogyan állunk a
Telepy utcai sportcsarnok TAO pénzösszegeivel kapcsolatban? Teszünk hozzá forrásokat?
Jelzem, hogy a 4. napirendi pontnál tárgyaljuk majd a gazdasági társaságok szerződéseit, ahol vannak
számok, amelyek nem stimmelnek a költségvetésben.
Kállay Gáborné: Az a helyzet, hogy az idei költségvetés tervezésnél nyilvánvalóan abból indultunk ki,
hogy az elmúlt évben a támogatási igények milyen összegekről szóltak. Ha a Képviselő-testület
elfogadja a költségvetést, akkor el lehet kezdeni dolgozni azon, hogy mik azok a területek, amelyeken a
szociális rendeletünket módosítani akarjuk. Semmilyen megszorítást nem érzékeltem, az elmúlt évben
ennyi igény érkezett be a szociális támogatásokra. Nem tudom, milyen megszorításokról beszél Torzsa
Úr.
A Telepy utcai sportcsarnokkal kapcsolatban úgy tudom, hogy eldöntjük majd, hogy mekkora összeggel
támogatjuk. A költségvetésben egyelőre 0 Ft ez az összeg. Még nem tudunk semmit a pályázatról.
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Illyés Miklós: Számomra világos volt Alpolgármester Asszony okfejtése. Ha valami csökken, az nem
jelent automatikusan megszorítást. Ha a rendszeres támogatás azt mutatja, hogy a tavalyi év során a
felhasználás csökkent a tervhez képest, akkor az kerül majd betervezésre. Ha ennek az igénye
növekszik, akkor ezt módosítani fogjuk.
A TAO pénzekkel kapcsolatban pedig még nem tartunk abban a fázisban, hogy a költségvetésben ezt
módosítsuk. Eljön az az idő, amikor lesz egy költségvetés módosítás ennek kapcsán.
Torzsa Sándor: A Telepy utcai sportcsarnok ügyében a választ köszönöm, és tudomásul vettem. A
szociális rendelettel kapcsolatban Alpolgármester Asszonynál is van egy értetlenség, ami kölcsönös.
Azért kölcsönös, mert minden egyes költségvetés módosításnál jelezzük, hogy a betervezett források
nem kerülnek felhasználásra, hiszen a szociális rendelet fizikálisan nem engedi azt, hogy ezek a
pénzek kiosztásra kerüljenek. Vannak a kerületnek szociográfiai adatai abból ki lehet számolni a
jogosultsági kört, abból ki lehet számolni azt, hogy kb. mennyien fogják ezt igénybe venni. Ha nem az a
szándéka a városvezetésnek, hogy folyamatosan csökkentse a szociális kiadásokat, akkor el kellene
hinni az ellenzéknek, hogy a szociális rendelet a hibás, amely nem engedi ezeket a pénzeket kiosztani.
Ez a bizonyíték arra, hogy igazunk volt ebben, mert látjuk a költségvetési számokat. Azért érvelek
emellett nagy tisztelettel, mert látjuk azt, hogy évről-évre ezeken a sorokon egyre kevesebb a forrás.
Javaslom, hogy ne vegyük el ezeket a forrásokat, és a szociális rendeletet bővítsük.
Kállay Gáborné: Nem szeretném minősíteni azt, amit most elmondott, de nem tudom, hogy tudna-e
példát mondani erre, mert én az ellenkezőjére tudok példát mondani. Például a közgyógytámogatás,
amiben az elmúlt évben bevezettük a méltányosság fogalmát, és ennek következtében szélesedett
azoknak a köre, akik megkaphatták ezt a támogatást, ennek ellenére mivel nem volt akkora igény, ezért
ezt a támogatást lényegesen kevesebb összeggel terveztük be az idei évre. Nyilvánvalóan, ha nincs
akkora igény, akkor ezt a költségvetési sort nem fogjuk megnövelni. Ugyanez vonatkozik a többi
támogatásra is, amiben az elmúlt évben összeget emeltük, illetve a támogatottak körét is bővítettük.
Természetesen azokat a pénzeket, - amiket az Állam biztosít, például ingyenes tankönyvellátás - meg
fogjuk tartani a rendszerben csak még nem tartunk ott, hogy meg tudjuk mondani pontosan milyen
módon fogjuk majd a rendeletet módosítani.
Torzsa Sándor: Azt, hogy kik adhatnak be igényt, azt egy rendelet határozza meg. Ha egyáltalán el
sem juthat odáig, hogy jogosult legyen, akkor persze elmondhatja az Alpolgármester Asszony, hogy
nem igényelte, de ez azért van, mert nem teszi lehetővé a rendelet. Ezt egy egységes kasszának
tekintem. Különböző jogcímen adunk, különböző szociális támogatásokat, s ezek ettől még egy
egységes kasszába tartoznak. Lehet, hogy vannak olyan sorok, olyan támogatások, amiket
folyamatosan növelni kell, akkor érdemes átcsoportosítani a pénzt. Tény, hogy az Önkormányzat ebben
a ciklusban évről-évre egyre kevesebbet költ a szociális támogatásokra, és ez egy szomorú dolog.
Kállay Gáborné: Ragozhatjuk, de egyszerűen nem vagyunk ugyanabban a malomban. Ez nem így
van, tehát nem azért csökkent bizonyos sorokon az az összeg, amit arra a támogatásra szántunk, mert
a rendelet nem teszi lehetővé, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy közben volt minimálbéremelés,
szakmunkás minimálbéremelés, emelkedtek a bérek, csökkent a munkanélküliség. Tehát sok pozitív
dolog történt ebben az országban, ami azt eredményezi, hogy nem ugyanannyian igényelnek szociális
támogatást. Természetesen, ha a nő az igény, akkor ehhez rugalmasan alkalmazkodni fogunk.
Illyés Miklós: Ha a szociális rendelet módosítása következtében megnöveljük az igénylők körét, akkor
lehet növelni az összegeket, de ebben a költségvetésben erről nincs szó. Ezt lehet kezdeményezni, és
rendeletmódosítás keretében lehet erről beszélni. Az, hogy megszorítás lenne, azt azért nagyon erős
túlzásnak tartom. Kérem, szavazzunk a 7/3/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 13/2018. (II.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
7/3/2018. sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Javaslom, hogy mivel Alpolgármester Úrnak el kell mennie, ezért a 4-9. napirendek
megtárgyalásával, folytassuk az ülést. Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatról.
ESZSB 14/2018. (II.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 4-9. napirendek megtárgyalásával
folytatja az ülését.
Határidő. 2018. február 14.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői)
feladatainak ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság
összetételének meghatározása
32/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: 2016-ban a Képviselő-testület Káldy Györgynét 5 évre megválasztotta vezetőnek,
azonban 2017 tavaszán gyereknek adott életet, tehát elment szülésre. 2018-ban vártuk vissza, de ő
bejelentette, hogy ahol lakik – Vecsés városában – megnyerte egy óvodának a vezetését, így
felmondott. Jelen pillanatban Árvayné Komornik Katalin az SZMSZ szerinti törvényes helyettes már
több, mint 1 éve. Két dologról van szó: arra adunk engedélyt majd holnap, ha a bizottság is szeretné,
hogy kiírjuk a pályázatot az egyesített bölcsőde számára, illetve a szakértői bizottságot javasoljuk. Ha
elfogadja a Képviselő-testület, akkor ezek fogják elbírálni a jövendőbeli vezetőjét az egyesített
bölcsődéknek.
Illyés Miklós: Köszönjük a részletes kiegészítést. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 32/2018.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 15/2018. (II.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 32/2018.
sz. – ”A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői)
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feladatainak ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság
összetételének meghatározása” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
5./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör
betöltésére pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének
meghatározása
33/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Ha informatikai nyelven fogalmaznék, akkor néhány mondat Ctrl c – Ctrl v, hiszen
ugyanúgy a pályázat kiírásáról, illetve a szakértői bizottság felállításáról, és ennek a létrehozásáról
döntünk. Mindenki olvashatja, hogy mikortól meddig. A győztes 2018. július 1. napjától 2020. június 30ig tudja ezt betölteni. A feltételek le vannak írva, nem szeretném felolvasni.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 33/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 16/2018. (II.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2018.
sz. – ”A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére
pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása”
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
6./ Az Epres, a Kerekerdő, a Liliom, a Méhecske, valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői
(magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, valamint a pályázatokat értékelő
szakértői bizottság összetételének meghatározása
34/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: 3 alapeset van az Ugrifüles Óvoda, a Méhecske és az Epres Óvoda. Mind a 3 helyre
pályázni kell, amivel az Ugrifüles és Méhecske vezetője még egyszer tud pályázni. Szundyné Ihász
Erzsébet viszont elmegy véglegesen nyugdíjba. Továbbá érdekes még a Kerekerdő Óvoda, ahol már
tavaly óta nyugdíjas felmentését tölti Szencz Mátyásné. Itt is pályázni kell, jelen pillanatban Magyarné
Willinger Andrea, aki átvette a stafétabotot január 1-jétől, ő az SZMSZ szerinti törvényes helyettes. A
törvény azt mondja, hogy az első vezető, tehát amikor először óvodavezető valaki és ezt megpályázza,
és megnyeri, akkor másodszorra ezt nem kell megtegye, hanem a törvény és a jog arra ad lehetőséget,
- a Liliom Óvodában Zsellérné Mikóczi Eszter számára , - hogy másodszor ne pályázzon, hanem csak
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az óvodai pedagógusok szavazata, illetve a Képviselő-testület döntése alapján tud eredményes
óvodavezető lenni.
Illyés Miklós: Köszönjük az igen részletes hozzászólást. Kérem, szavazzunk a 34/2018. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 17/2018. (II.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 34/2018.
sz. – ”Az Epres, a Kerekerdő, a Liliom, a Méhecske, valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői
(magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, valamint a pályázatokat értékelő
szakértői bizottság összetételének meghatározása” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására
35/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 35/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 18/2018. (II.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 35/2018.
sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
8./ Alapítványok támogatási kérelmei
36/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: A FERKÓ Alapítvány mozgásfejlesztő játékokat szeretne venni. Tavaly és tavaly előtt
is pályáztak és nyertek. Tavaly 487, tehát majdnem 500 ezer Ft-ot kértek. Szeretném kérni a Tisztelt
Bizottságot, hogy 600 ezer Ft-tal támogassuk a FERKÓ Alapítványt, mert hasznos célokat szolgálnak.
ŐK az ún. PSZK, tehát a Pedagógiai Szolgáltató Központnak egy tagintézménye, és a gyerekekkel
rendszeresen foglalkoznak, szerintem megérdemlik.

7

Kállay Gáborné: Javaslok, az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére 200
ezer Ft-ot, az Aranycsapatnak a kért 500 ezer Ft-ot.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 36/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott
kiegészítésekkel együtt.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 19/2018. (II.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 36/2018.
sz. – ”Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a „FERKÓ”
Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány részére 600 ezer Ft, az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és
Sportalapítványnak 200 ezer Ft, és az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért
Alapítványnak 500 ezer Ft összeg megjelölésével.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
9./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a
2018-2019. nevelési évre
37/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 37/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 20/2018. (II.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 37/2018.
sz. – ”Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a
2018-2019. nevelési évre” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
2./ A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült pályázat szakmai
tartalmának módosítása a Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal
29/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós: A Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítésére kiírt pályázatra
reflektáltunk. Az elbírálás 2017 júniusában és októberben is sajnos negatívan dőlt el, azaz nem
nyertünk. Majd utána, január 5-én megnyertünk egyszerre két pénzt is, ugyanarra az intézményre.
Párhuzamos finanszírozás nem lehetséges, tehát lehetőség nyílt arra, engedéllyel, hogy az az óvoda
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kapja, amelyiknek a legközelebb áll a pályázati téma, így a Napfény Óvodára került sor. Ismét boldog
vagyok és hízik a májam, hogy a területem gazdagodik. Hiszen gazdagodik a Napfény Óvoda egy
tornaszobával, ami nagyon rájuk fér, mert semmiféle lehetőségük nincs, főleg olyan időben, mint most,
amikor nem lehet a gyerekekkel kimenni az udvarra. Kérem, hogy támogassuk a módosítást.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 29/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 21/2018. (II.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2018.
sz. – ”A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült pályázat szakmai
tartalmának módosítása a Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal” című –
előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási
szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések
módosítására
27/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Ez az előterjesztés tartalmazza mind a FEV IX. Zrt., FESZ Kft., FESZOFE Kft.
támogatási szerződéseit. Itt jelezte Torzsa Sándor, hogy valami összeadási hiba lehet valamelyikben.
Torzsa Sándor: A FESZOFE Kft-nak a számai nem stimmelnek a költségvetésben lévő számokkal.
Nyeste-Szabó Marianna: A költségvetésben szereplő számok abszolút stimmelnek az ebben az
előterjesztésben szereplő számokkal. Arról van szó, hogy a költségvetésben bizonyos sorok például a
3211, 3212 költségvetési sorok összesített sorok, tehát más kiadás is szerepel benne, mint az adott
közszolgáltatási szerződésben. Például a 3212-es költségvetési sor a „Parkolási Kft.”, ahol látunk 1
milliárd 176 millió 561 ezer Ft-ot, abból a közszolgáltatási szerződés, amit meg kell kötnünk, az 997
millió 661 ezer Ft, és 178 millió 900 ezer Ft, pedig olyan kiadás, ami egyéb olyan feladatokra van
tervezve, amit az Önkormányzat közvetlenül, de a közszolgáltatási szerződésen kívül fizet. Ilyen például
a végrehajtási költségekre, illetékekre fizetett díjak, fővárosi parkolási tevékenységgel kapcsolatos
kiadások. Ugyanez a helyzet a 3211-es költségvetési sornál, ami részben tartalmazza a bérlemények
üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződésre tervezett kiadásokat, illetve a FEV IX. Zrt-vel
kötendő megbízási szerződre tervezett összeget. A kettő együtt adja ki ezt az összeget. A FESZOFE
Kft. szerződése is ugyanúgy van a költségvetésben, mint ahogy az előterjesztésben is szerepel.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 27/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 22/2018. (II.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 27/2018.
sz. – ”Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-50/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: N. I. és N. I…………….. számú lakásból kéri a mellette lévő……….. számú lakás
csatolását. A FESZGYI támogatta. Kérem, szavazzunk az Sz-50/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 23/2018. (II.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz50/2018. sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést N. I. és N. I.né
vonatkozóan.
Határidő: 2018. február 14.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 1 nem)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
11./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának
módosítására
52/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az 52/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 24/2018. (II.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
52/2018. sz. – ”FIÜK alapító okirat módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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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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