Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. április 25-én
12.30 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,
Torzsa Sándor,
Mezey István,
Dr. Kulpinszky Eleonóra tagok.

Hivatal részéről:
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Szilágyi Imre
irodavezető, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Apollónia Aranka irodavezető, dr. Tomasószkiné dr. Kovács
Györgyi csoportvezető, Gál Antal csoportvezető, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, Völgyesi Attila,
Klenóczky Beáta, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Róth Istvánné, 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, Mechler András Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató KN Kft. általános igazgató-helyettes, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Szilágyiné Végh Csilla.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait,
Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 7
fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Zombory Miklós: Bolláné Vörös Ágota Pro Facultate díjazott, a múlt héten elhunyt. Tudni kell róla, hogy 19792015-ig dolgozott a Csudafa Óvodában és 1995-2015-ig, azaz 20 évig volt óvodavezető. 2016-ban kapta meg a
kitüntetést. A múlt héten halt meg és a temetés a mai napon lesz 14.30 órakor a cinkotai temetőben, ezért
kértem, hogy kezdődjön előbb a bizottsági ülés.
Kérem, hogy napirendi pontok tárgyalásakor az általam előterjesztett előterjesztések kerüljenek előre.
Illyés Miklós: Kérem, hogy adózzunk 1 perces néma felállással Ágotának.
1 perces néma megemlékezés.
Illyés Miklós: Javaslom, hogy vegyük fel napirendre az Sz-145/2018. sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres
lakások csatolási ügye” című – előterjesztést az utolsó napirendi pont elé. Kérem, szavazzunk a módosított
napirendről az elhangzottak szerint.
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 40/2018. (IV.25.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Alapítványok támogatási kérelmei
64/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Javaslat alapító okiratok módosítására
79/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
3./ Javaslat a 8. gyermek háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötésére
Sz-133/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a 17. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötésére
Sz-134/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
5./ 22. háziorvosi körzet orvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-135/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-136/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
7./ A 10. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-154/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
8./ Javaslat a 8. felnőtt fogorvosi körzetre kötött feladat ellátási szerződés módosítására az egészségügyi
szolgáltató személyének változása miatt
Sz-177/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
9./ Javaslat önkormányzati lakások bérbeadására védőnők részére
Sz-137/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
76/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való
indulásra
75/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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12./ Javaslat Ferencváros Szolgáltatástervezési koncepciójának 2018-2019. elfogadására
84/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Javaslat rászoruló gyermekek étkeztetésének kiegészítésére
85/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat szabadidősport pályázat elbírálására
Sz-130/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat a 2018. évi óvodai sportpályázat elbírálására
Sz-131/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat a 2018-2021. évre vonatkozó Sport Alap pályázat elbírálására
Sz-132/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-145/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
18./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása
Sz-138/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

(7 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Alapítványok támogatási kérelmei
64/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné
Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: A Peter Cerny Alapítványnak javasolok 500 ezer Ft támogatást, akik a koraszülötteket szállító
rohamkocsival 70 esetben támogatták Ferencvárost, és tavaly 4070 db kivonulásuk volt.
A másik a Hópihe Gyermek Alapítvány a SOTE II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikának ad támogatást,
segítséget: inkubátor, polár takaró, betegmonitor, kórházi ágy, éjjeli szekrény formájában. Javaslok 200 ezer Ft
támogatást a részükre.
Kállay Gáborné: Az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért részére 900.000 forintot javasolok.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 64/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 41/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 64/2018. sz. –
”Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Peter Cerny Alapítvány
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500 ezer Ft, a Hópihe Gyermek Alapítvány 200 ezer Ft, és az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért
pedig 900 ezer Ft támogatásban részesüljön.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat alapító okiratok módosítására
79/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: A Csicsergő Óvoda alapító okiratát azért kell módosítani, mert hamarosan átadunk egy
KRESZ pályát. A másik módosításra pedig a Magyar Államkincstár által kért különböző módosítások miatt van
szükség a Kén utcai óvodával kapcsolatban.
Illyés Miklós: Van még egy módosítás a FIÜK alapító okiratának a módosítása. Itt arról van szó, hogy a Pince
Galéria megnevezés helyett Mester Galéria és Közösségi Tér elnevezést kap. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk a 79/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 42/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 79/2018. sz. –
”Javaslat alapító okiratok módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a 8. gyermek háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés
megkötésére
Sz-133/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: A következő napirendeknél arról van szó, hogy vagy lejár a szerződés vagy eladásra került a
praxis jog és új szerződéskötésre kerül sor. Szerepel egy olyan előterjesztés is, ahol az orvos beteg és a tartós
helyettesítéséről kell dönteni.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-133/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 43/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fa) és fb) pontja alapján
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzat 13/2017. (IV.25.) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. gyermek háziorvosi körzet
működtetésére a 1098 Budapest Csengettyű u. 23. /hrsz.: 38236/297/ sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Bell
Medic Plus Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Harangozó Krisztina Erzsébet orvossal,
2018. október 01-től 2023. szeptember 30-ig, az Sz-133/2018. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
feladat ellátási szerződést köt, és egyben felkéri Polgármester urat a feladat ellátási szerződések megkötésére.

4

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

(7 igen, egyhangú)

4./ Javaslat a 17. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötésére
Sz-134/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-134/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 44/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fa) és fb) pontja alapján
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzat 13/2017. (IV.25.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 17. sz. felnőtt háziorvosi körzet
működtetésére a 1094 Budapest Ferenc tér 1. /hrsz.: 37622/0/A/6. -6.sz.albetét / sz. alatti orvosi
rendelőhelyiségben a Iatoria Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Eörsi Dániel orvossal,
2018. október 01-től 2023. szeptember 30-ig, az Sz-134/2018. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
feladat ellátási szerződést köt, és egyben felkéri polgármester urat a feladat ellátási szerződések megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
5./ 22. háziorvosi körzet orvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-135/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-135/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 45/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 22. számú háziorvosi körzet működtetésére, 2018.
július 01-től 2023. június 30-ig, a 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben Dr.
Szuhács Dóra egyéni vállalkozóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. Szuhács Dóra orvossal az Sz135/2018. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási szerződést köt és felkéri
Polgármester urat a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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6./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-136/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-136/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 46/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 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 a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz.
mellékletében meghatározott 27. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. nap jától 2021.
december 10. napjáig a Dési Háziorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Sántha Éva orvossal kötött feladat
ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rendet az alábbiak szerint egészíti ki, 2018. április 25 -től:
„Helyettesítés rendje:
Dr. Gógl Álmos Zalán
1098 Budapest, Dési H. u. 20., Dr. Sántha Éva rendelési idejében
Dr. Dobi Kornélia

1098 Budapest, Dési H. u. 20. saját rendelési idejében

Dr. Máté Attila

1098 Budapest, Dési H. u. 20. saját rendelési idejében”

és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításainak aláírására.
Határidő: 2018. április 25.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

(7 igen, egyhangú)

7./ A 10. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-154/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-154/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 47/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fb) pontja alapján hozzájárul a 10.
számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Dento-Max Bt-vel és az ellátásért felelős Dr. Hudivókné Dr.
Záhonyi Zsanett orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a
Kertes-Dent Kft-vel és az ellátásért felelős Dr. Cseh Judit orvossal megkötendő feladat ellátási szerződés
megkötésének időpontjától.
Határidő: új feladat-ellátási szerződés megkötésének időpontja
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 10. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a
IX. Mester u. 45. III. em. 331. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Kertes-Dent Kft-vel és az ellátásért
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személyesen felelős Dr. Cseh Judit orvossal az Sz-154/2018. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
feladat ellátási előszerződést köt és felkéri Polgármester urat az előszerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
8./ Javaslat a 8. felnőtt fogorvosi körzetre kötött feladat ellátási szerződés módosítására az egészségügyi
szolgáltató személyének változása miatt
Sz-177/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-177/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 48/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) pontja alapján hozzájárul
a 8. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Dento-Max Bt. és az ellátásért felelős Dr. Ilyés Kinga Amália
orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2018. május 31 -től és
felkéri a Polgármester urat a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.)
sz. önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 8. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére,
2018. június 01-től 2023. május 31-ig, a IX. Mester u. 45. III. em. 332. sz. orvosi rendelőhelyiségben a KertesDent Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. Ilyés Kinga Amália orvossal az Sz177/2018. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási szerződést köt és felkéri
Polgármester urat a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
9./ Javaslat önkormányzati lakások bérbeadására védőnők részére
Sz-137/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: A képviselő-testületi döntés alapján évente 5 lakás adható védőnőknek. A Gazdasági
Bizottság január 24-én döntött 2 db lakásról. Javaslom, hogy mind a két védőnőnek adjuk bérbe a lakásokat.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-137/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 49/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
1./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások
és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
rendelet 4 § (5) bek. c.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest, IX. alatti 1 szobás, komfortos, 29.35 m 2
alapterületű önkormányzati bérlakást a …….. alkalmazásában álló V. P. E. (szül.: ) iskola védőnő részére 5 év
határozott időtartamra bérbe adja.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások
és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
rendelet 4 § (5) bek. c.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest, IX. alatti 1 szobás, komfortos, 36.45 m2
alapterületű önkormányzati bérlakást a ….. alkalmazásában álló H. E. (szül.: ) iskola védőnő részére 5 év
határozott időtartamra bérbe adja.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
10./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
76/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós: Minden évben egy orvos kapott díjat. Ez évek óta zavart engem, mert azt szokta mondani az
orvos, hogy asszisztens nélkül „félkarú óriás”. Úgy voltam vele, hogy nem csak az orvos dolgozik, hanem az
asszisztens, a takarító, a liftkezelő stb. Úgy gondoltam, hogy ők is megérdemlik a kitüntetést. Kérem a
bizottságot, hogy támogassa a javaslatot.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 76/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 50/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 76/2018. sz. –
”Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
11./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való
indulásra
75/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A Toronyház utca 21. szám alatti jégcsarnok felújításáról van szó egy pályázaton való részvétellel.
Van egy becsült összköltség, ami igen magas.
Torzsa Sándor: Nem egy rossz javaslatról van szó. Az Önkormányzatnak van felhasználható forrása, hiszen 2
milliárd Ft-ért vásárolt államkötvényt. Valószínűleg sokkal jobb lenne, ha ez az összeg a ferencvárosi gyerekekre
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lenne elköltve. Megfontolásra javaslom az előterjesztést, mert ennek a jégcsarnoknak az alapterülete nagyon
pici. Ha fölé építünk egy tornatermet, akkor az nem biztos, hogy annyira jól kitölti a funkciót. Ha van hely és
adottság, akkor nőne-e az alapterület a ráépítés következtében?
Kállay Gáborné: A műszaki tartalommal kapcsolatban nem tudok most válaszolni. A pályázatnak záros a
határideje és emiatt a műszaki tartalommal kapcsolatban bizonytalanságok vannak. Szeretnék egy módosítást
kérni. A határozati javaslatban a 432 millió Ft önrész helyett 50 millió Ft szerepeljen.
Torzsa Sándor: Úgy nehéz dönteni, hogy azért a pénzért, amit ráfordítunk, nem tudjuk, hogy mit kapunk.
Számomra az nem egy jó válasz, hogy szűkös a határidő. Szűkös határidőn belül is lehet tudni azokat a
feltételeket, hogy mit szeretnénk, mik a célok. Arról beszéltem, hogy jó dolog az, hogy úgy kerül végiggondolásra
a létesítmény felújítása, hogy fölé kerül egy tornacsarnok. Viszont a jégpályának pici az alapterülete. Van -e
tervben, hogy növekedjen az alapterület? Nem mindegy, mert lehet, hogy akkor ebben a formában nem kell ezt a
jégpályát felújítani. Lehetne másol, egy nagyobb alapterületen. Ha most rákölt az Önkormányzat súlyos 100
milliókat, akkor azzal a céllal teszi, hogy a vége jobb legyen. Van forrása az Önkormányzatnak, hiszen 2 milliárd
FT „pihen” államkötvényekben.
Kállay Gáborné: Bízom benne, hogy egyetértünk abban, hogy a ferencvárosi gyerekekre szeretnénk költeni ezt
a pénzt. Ez jégcsarnok azért működik elsősorban, hogy a ferencvárosi gyerekek megtanuljanak korcsolyázni.
Mivel a jégpálya tetőszerkezete teljesen elöregedett és tönkrement, ezért az elsődleges cél az, hogy ez újra
működőképes legyen. Ehhez szeretnék pályázati pénzhez hozzájutni. A pályázati pénz 50 millió Ft lehet
maximum, ami ahhoz szükséges, hogy a pályázaton el tudjunk indulni. A műszaki tartalomra vonatkozóan, mivel
a pályázat beadási határideje május 2-a, ez ügyben még folyik a pontos kidolgozás. Ha most 50 millió Ft-ot
biztosítunk, akkor el tudunk indulni a pályázaton, és ha úgy döntünk, hogy 200 vagy 300 millió Ft-ból valósítjuk
meg a projektet, akkor még mindig lesz lehetőség arra, hogy a megfelelő összeget hozzátegyük. Kérem, hogy
pályázaton való elindulást támogassák.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 75/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az
elhangzott módosítással együtt.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 51/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 75/2018. sz. –
”Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való indulásra ”
című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 432 millió Ft önrész helyett 50 millió Ft-ot biztosítson az
Önkormányzat a pályázaton történő induláshoz.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
12./ Javaslat Ferencváros Szolgáltatástervezési koncepciójának 2018-2019. elfogadására
84/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 2005-ben lett megalkotva és elfogadva a koncepció. 2007-ben, 2008-ban, 2010-ben, 2013-ban és
2016-ban lett felülvizsgálva. A mostani felülvizsgálat újabb feladatokat jelöl ki határidőkkel, felelősökkel. A
koncepció felülvizsgálatának véleményeztetése is megtörtént az érintett intézményvezetőkkel, nemzetiségi
önkormányzatokkal, és a Ferencvárosi Kerekasztal is javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk az 84/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 52/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 84/2018. sz. –
”Javaslat Ferencváros Szolgáltatástervezési koncepciójának 2018-2019. elfogadására” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
13./ Javaslat rászoruló gyermekek étkeztetésének kiegészítésére
85/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 10 intézményben van biztosítva az étkeztetés. A szállított mennyiség közel 1600 db. A pályázat
kiírása történik meg. A 3352 költségvetési soron 17 millió Ft rendelkezésre áll. Mindez a 2018/2019 -es tanévre
szól.
Torzsa Sándor: Mi alapján került bele ez a 10 intézmény? Ezek között van 9 intézmény, ami a
működtetésünkben állt, és van egy olyan, ami nem volt a működtetésünkben, ez pedig a Dió Általános Iskola. Mi
volt az a rendező elv, ami alapján bekerült az iskola? A másik 20 oktatási intézmény, ami még van a kerületben,
azok miért nincsenek benne?
Kállay Gáborné: Tudja, hogy milyen program folyik a Dió Általános Iskolában?
Szilágyi Imre: Ez nem egy új változás. A Dió Általános Iskola korábban is benne volt a programban. A rendező
elv az volt, hogy mennyire hátrányos és nehéz sorsú gyermekek járnak az iskolába. Azon lehet vitatkozni, hogy
ezt lehet-e bővíteni vagy nem lehet, de azt hiszem, hogy a Dió Általános Iskola érdemes arra, hogy számukra
biztosítsuk ezt a szolgáltatást.
Kállay Gáborné: Milyen iskolákra gondolt? A szakközépiskolákat is vegyük be az iskola tej, túró rudi programba?
Vagy alapítványi iskolákra? Ebben az összes általános iskola benne van. Azt gondolom, hogy az a cél, hogy a 14
alatti gyerekeknek biztosítsuk a tej, kifli és túró rudi ellátását, illetve azon belül is a rászoruló gyerekeknek.
Torzsa Sándor: Van egy félreértés, én nem a Dió Általános Iskola ellen szólok, hanem a másik 20 oktatási
intézményért, amelyek a kerületben vannak. Most az összes oktatási intézménynek egy fenntartója van.
Korábban ez nem így volt. A többi iskola, aminek a „KLIK” a fenntartója leánykori nevén, azok miért nincsenek
benne? Úgy látom, hogy erre nincs válasz.
Kállay Gáborné: 14 év alatti általános iskolás rászoruló gyerekeknek biztosítjuk Ferencvárosban a tej, túró rudi
és kifli ellátását, középiskolásoknak nem. Azt gondolom, hogy az egyházi iskolákban megoldott a gyerekek
tízóraiztatása. Az alapítványi iskoláknál nem hiszem, hogy a mi feladatunk, hogy ott ellássuk a gyerekeket.
Szerintem 17-18 évesek gyerekek sem arra vágynak, hogy péntekenként túró rudival etessük őket. Meg fogjuk
próbálni, mert Torzsa Sándor úgy gondolja, hogy ez a legfontosabb probléma Ferencvárosban.
Illyés Miklós: Úgy látom, hogy korábban a mi fenntartásunkban lévő intézmények közül, például a Leöwey Klára
Gimnázium nincs benne. Egyértelmű, hogy általános iskola, és 14 éves korig.
Szilágyi Imre: A tej, kifli, program 5 évvel ezelőtt változott. Ezt az önkormányzat vállalta fel, finanszírozza. A
korábbi pályázatban már nem tudtunk pályázni, és azokat az iskolákat vettük át, akik korábban is kaptak.
Gyurákovics Andrea: Segíteni szeretnék Torzsa Sándornak, mert az én emlékezetem szerint nincs még
gyereke. Nem tudja megkülönböztetni, hogy mi az általános iskola és mi a gimnázium. Ha valaki 7., 8. általános
iskolából megy gimnáziumba, akkor azt 6 osztályos gimnáziumnak hívják, és az nem általános iskola. Jelen
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pillanatban kerületi általános iskolákról beszélünk. Ez eddig is így volt. Tavaly ezzel nem volt problémája? Miért
pont az idén van? Tavaly ugyanígy döntöttünk.
Torzsa Sándor: Speciális a helyzet, mert én úgy tanultam a politológiai tanulmányaim során, hogy az ellenzék
kérdez, és a városvezetés válaszol, de hogyha most itt az a helyzet van, hogy az ellenzék miért fogalmaz meg
javaslatokat, miért kérdez, akkor én nagyon szívesen válaszolok. Azt gondolom, hogy a rászorultságot nem az
határozza meg, hogy melyik iskolába jár. Nem az határozza meg, hogy gimnáziumi oktatásban vesz részt, nem
az határozza meg, hogy ki az intézmény fenntartója, hanem az, hogy milyen családból származik. Azzal az
állítással próbálok meg vitatkozni, hogy pusztán az alapján meg lehet határozni a rászorultságot, hogy valaki
gimnáziumba vagy általános iskolába jár. Erre kívánom felhívni a bizottság figyelmét, azért most teszem ezt, mert
lehet látni a számokból, a költségvetési forrásokból, hogy van lehetőség arra, hogy ezt bővítsük. Előző
hozzászólásnál is elmondtam, hogy 2 milliárd Ft „parkol” államkötvényekben. Sokkal jobb lenne, ha ez a 2
milliárd Ft nem államkötvényekben lenne, hanem a ferencvárosi gyerekekre lenne fordítva.
Illyés Miklós: Ha megnézzük a számokat, akkor az iskolának nem minden tanulója kap étkeztetést. 3 pontban fel
van sorolva, hogy hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 3 vagy több gyermeket nevelő családok,
tartósan beteg…Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 85/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 53/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 85/2018. sz. –
”Javaslat rászoruló gyermekek étkeztetésének kiegészítésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
14./ Javaslat szabadidősport pályázat elbírálására
Sz-130/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 9 szervezet küldte be a pályázatát, 4 millió Ft áll rendelkezésre. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk az Sz-130/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 54/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogad ja az ESZSB
59/2017. (IV.19.) számú határozatában megítélt 2017. évi szabadidősport pályázati támogatások elszámolásából
2017.
évi
pályázati
Sorszám
Pályázó neve
ESZSB 2017. évi döntése
program
1.
FTC Női Torna Kft
Tornázni Öröm
300.000 Ft
Kisterenyei
Kisterenyei
2.
Sportegyesület
Nyári Sportegyesület
Nyári 250.000 Ft
Erdei Spottábor
Erdei Spottábor
Határidő: 2018. április 25.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a sportszervezetek
2018. évi szabadidősport pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2018. évi
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költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) hatályos költségvetési rendelet 3415. számú költségvetési sor ezen célra
biztosított 4.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik:
Pályázó

2018. évi pályázati program

ESZSB
döntése
(2018. év)

Európa 2024 Ifjúsági
"Sportolj, válaszd az erőt" - Nyári
1 Kulturális
és
300.000,-Ft
szünidei gyermek sporttábor
Sportegyesület
FTE - Teljes élet a teljes családnak:
Ferencvárosi
2
séták, túrák, táborok a ferencvárosiak 700.000,-Ft
Természetbarát Egyesület
egészségéért
3 FTC Női torna szakosztály Tornázni Öröm!

330.000,- Ft

Hátrányos
Helyzetű
4 Labdarugók a Magyar Szabadidősport rendezvények
Labdarúgásért KHE

érvénytelen

5

Kisterenyei
Sportegyesület

6 Rókus IX. KHE

Nyári angol-sport Táborok (NYEST 320.000,-Ft
MAC)
Szabadidősport rendezvények, Aput a
kapuba, Családi sportnap, Nyitott
1.550.000,- Ft
tornaterem, Mikulás foci kupa, Nyári
sporttábor -Esztergom, Sakk bajnokság

7 Sirályok Sport Egyesület Solathlon sorozat gyerekeknek

300.000,-Ft

Szervátültetettek
Országos
Szabadidő,
Szervátültetettek Zselici szabidősport
8 Sport Turisztikai és
300.000,.Ft
tábora
Környezetvédelmi
Egyesülete

9 Szia Helló67 Egyesület
Összesen:
Határidő: 2018. április 25.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

Kell egy kis
kosárlabda
+
Kincsesbánya

plusz/asztalitenisz,
kerékpározás / 200.000,-Ft
4.000.000,-Ft

3./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szabadidősport
támogatására meghirdetett pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő támogatási szerződések
aláírásáról.
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Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 2018. évben megítélt támogatási összegről
szóló megállapodás csak abban az esetben kerülhet aláírásra, amennyiben a pályázó a 2017. évben kapott
támogatási összeggel elszámolt.
Határidő: 2018. április 25.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
15./ Javaslat a 2018. évi óvodai sportpályázat elbírálására
Sz-131/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-131/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 55/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az ESZSB 57/2017. (IV.19.) sz. határozata alapján nyújtott 2017. évi
óvodai sport pályázati támogatások elszámolását.
Intézmény neve
Pályázati program
Egészségügyi,
Szociális és Sport
Bizottság
döntése
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
Tavaszi sportnapok
319.870.Ferencvárosi Csudafa Óvoda
Sportrendezvény-sportnap
90.000,Ferencvárosi Epres Óvoda
Mikulás kupa
20.000,Ferencvárosi Epres Óvoda
Kirándulás az állatkertbe
80.000,Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
Családi sportrendezvény
320.000,Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
Népi bocsforgatag-népi játékok
95.000,Ferencvárosi Liliom Óvoda
Kirándulás a „Vegas Farm” lovas tanyára
250.000,Ferencvárosi Liliom Óvoda
Családi sport délelőtt
150.000,Ferencvárosi Méhecske Óvoda
Családi sportnap
40.000,Ferencvárosi Méhecske Óvoda
Turisztikai sportnap: Solymár Rózsika forrás
90.000,Ferencvárosi Napfény Óvoda
Kirándulás a Taksonyi póni parkba
200.000,Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
Duna Corso sétahajó-vízi program
60.000,Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
Kirándulás a Taksonyi póni farmra
85.000,Összesen:
1.799.870,Határidő: 2018. április 25.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodák
2018. évi sport pályázati támogatását, amelynek kifizetése a 2018. évi költségvetési rendelet 3414. számú
költségvetési sorának e célra biztosított 1.800.000,- Ft-os óvodai sport pályázati összegének terhére történik:
Intézmény neve
Pályázati program
Rendezvény Pályázott Egészségügyi,
összköltsége összeg
Szociális és
Sport
Bizottság
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Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
Ferencvárosi Csudafa Óvoda
Ferencvárosi Epres Óvoda
Ferencvárosi Epres Óvoda
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
Ferencvárosi Liliom Óvoda
Ferencvárosi Liliom Óvoda
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
Ferencvárosi Méhecske Óvoda

Sport program – túrázás a szabadban
Sporttevékenység, sportrendezvény
Mikulás kupa – sporttevékenység
Kirándulás az állat és növénykertbe
Családi sportrendezvény – mulatság
Családi sportrendezvény – szüret
Mátyás király lovagi tornája - családi
rendezvény
Kirándulás a „Vegas Farm” lovas tanyára
Családi sport délelőtt
Családi sportnap
Felfedező sporttevékenység a Molnárszigeten
Budakeszi Vadasparki kirándulás
Sportdélelőtt az óvodában
Családi sportnap az Eleven parkban

Ferencvárosi Napfény Óvoda
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
Mindösszesen:
Határidő: 2018. április 25.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

340.000,150.000,30.000,90.000,500.000,500.000,300.000,-

340.000,100.000,30.000,90.000,450.000,450.000,300.000,-

310.000,300.000,70.000,145.000,-

310.000,300.000,65.000,145.000,-

329.200,250.000,100.000,90.000,223.600,200.000,3.387.800,- 3.120.000.-

döntése
240.000,40.000,20.000,65.000,242.500,242.500,120.000,220.000,120.000,30.000,105.000,175.000,40.000,140.000,1.800.000,-

3./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a polgármester urat, hogy gondoskodjon az óvodai sport
támogatására meghirdetett pályázaton nyertes pályázókkal kötendő támogatási szerződések aláírásáról abban
az esetben, amennyiben a korábbi önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámoltak.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
16./ Javaslat a 2018-2021. évre vonatkozó Sport Alap pályázat elbírálására
Sz-132/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Korábban 6 szervezet, most 8 szervezet pályázott. Javaslom, azt a 6 szervezetet támogatásra,
akiket a tavalyi évben is támogattunk. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-132/2018. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Kállay Gáborné: A javaslatok a következők: Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület 4,5 millió Ft, Ferencvárosi
Szabadidős SE 2,5 millió Ft, FTC kajak-kenu Utánpótlás nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. 5 millió Ft, FTC
Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. 4 millió Ft, FTC Női Torna Kft. 2 millió Ft, Roma Kulturális és Sport IX.
KHE 2millió Ft.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 56/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a Sport Alap 2018 2021. közötti 4 évre szóló pályázati támogatásáról, amelynek 2018. évre vonatkozó kifizetése a 6/2018.(II.20.)
hatályos költségvetési rendelet 3416. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 20.000.000,- Ft-os
keretösszegének terhére történik:
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Sorszá
m

Pályázó neve

Pályázat neve

1.

Ferencvárosi Kosárlabda
Egyesület
2030 Érd, Tordai u. 2.

Ferencvárosi kosárlabda
utánpótlás

2.

Ferencvárosi Szabadidős SE
1096 Budapest, Vendel u. 10-16.

Kézilabda utánpótlás
nevelés a KözépsőFerencvárosban

3.

4.

5.

6.

FTC kajak-kenu Utánpótlás
nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. FTC Kajak-Kenu Sport Alap
1091 Budapest, Üllői út 129.
pályázat
Geicz József egyéni vállalkozó
1098 Budapest, Távíró u. 7.
1. lph. fsz. 2.
FTC Icehockey Utánpótlás
Sportszolgáltató Kft.
1091 Budapest, Üllői út 129.
Sirályok Sportegyesület
1193 Budapest, Táncsics u. 6.

Gyerekhorgászok a
Ferencvárosban
FTC jégkorong utánpótlás –
töretlen fejlődés 2010 óta

Igényelt támogatási Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottság döntése
összeg
4,5 millió,-Ft
évi 4,5 millió Ft
2,5 millió,-Ft
évi 3,5 millió Ft
5 millió,-Ft
évi 7 millió Ft
0,- Ft
évi 2 millió Ft
4 millió,-Ft
évi 6 millió Ft
0,-Ft

Sirályok Sportegyesület

évi 3,950 millió Ft
2 millió,-Ft

7.

FTC Női Torna KFt.
1091 Budapest, Üllői út 129.

8.

Roma Kulturális és Sport IX. KHE
1094 Budapest, Márton u. 28.

Ferencvárosi torna központ

évi 2 millió Ft
2 millió,-Ft

Sport Alap pályázat

évi 5,5 millió Ft
20 millió,-Ft

Összesen

Határidő: 2018. április 25.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Sport Alap
támogatására meghirdetett pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 4 évre szóló támogatási
szerződések aláírásáról abban az esetben, amennyiben azok a korábbi önkormányzati támogatásokkal
maradéktalanul elszámoltak.
Határidő: 2018. május 25.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-145/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: 3 csatolási ügyünk van, amit a bizottság véleményezhet, és majd a Gazdasági Bizottság dönt. Az
első O. S. és O. S. Bp. IX., szám alatti lakosok kérelme. Itt nyilvános egyfordulós pályázaton történt értékesítésről
van szó. Kérem, szavazzunk az Sz-145/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról O. S. és O. S.
vonatkozóan.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 57/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-145/2018.
sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést O. S. és O. S. vonatkozóan.”
(2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: A következő V. L. Bp. IX., szám alatti lakos kérelme. A mellette lévő üresen álló lakást szeretné
csatolni. Egy kiskorú gyermek van. Ez az épület nem lesz kiírva értékesítésre. Kérem, szavazzunk az Sz145/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról V. L. vonatkozóan.
ESZSB 58/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-145/2018.
sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést V. L. vonatkozóan.”
(3 igen, 3 tartózkodás)
Dr. Kornya László a bizottság tagja nem szavazott.
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Az utolsó V. Zs. Bp. IX., szám alatti lakos kérelme. Itt már egy felújítás zajlik, így nem jöhet létre a
csatolás.
Gál Antal: Hiánypótlásra szólítottuk fel az ügyfelet. Közben egy kiürítés alatti épületben lévő bérlő elfogadta ezt a
lakást, tehát megkezdődött a lakás felújítása.
Torzsa Sándor: A bérlő már csatolta a mellette lévő lakást? Még egyet szeretne?
Gál Antal: Igen.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-145/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról V. Zs. vonatkozóan.
ESZSB 59/2018. (IV.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-145/2018.
sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést V. Zs. vonatkozóan.”
(7 nem)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
A 18. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és az ESZSB 60/2018. (IV.25.) sz. határozat a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
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Illyés Miklós: Zárt ülést rendelek el. A nyílt ülést bezárom.
k.m.f.
Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Koór Henrietta
jegyzőkönyvvezető
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