Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. június 20-án
13.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mezey István
Gyurákovics Andrea,
Torzsa Sándor,
Dr. Kulpinszky Eleonóra tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós
alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezetőhelyettes, Apollónia Aranka irodavezető, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Gál Antal
csoportvezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Szili Adrián
irodavezető, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, Hajdu Erika és dr. Kelemen Miklós a Humánszolgáltatási
Iroda munkatársai, Róth Istvánné, dr. Tóth Tamás és dr. Szatmáryné dr. Alföldi Marianna a Jogi és Pályázati
Iroda munkatársai, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Kovács József
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. ügyvezető igazgatója, Mechler András Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. általános igazgató-helyettese, Vibling Géza Családtámogató és Gyermekjóléti
Központ igazgató-helyettese, Szilágyiné Végh Csilla, Vajasné Kabarecz Ágnes, Magyarné W. Andrea,
Mezey István: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait,
Alpolgármester Asszonyt, Alpolgármester urat, Aljegyző urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott
vendégeinket. Illyés Miklós elnök úr lábadozása miatt nem tud a mai bizottsági ülésen részt venni, ezért az
ügyrend alapján én fogom levezetni az ülést. Javaslom, hogy a 140/2018. sz. – ”Alapítványok támogatási
kérelmei” című – előterjesztést vegyük fel 17. napirendi pontként a zárt ülés elé. Megállapítom, hogy a bizottság 4
fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a módosított napirend
elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 87/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Az Epres, a Kerekerdő, a Méhecske valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői)
feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
126/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3-4/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítására (egyfordulóban)
135/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat az „Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde konyháinak felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására 2018” című pályázat benyújtására
137/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2018. évre vonatkozó
szerződés megkötésére
138/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulójához
139/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
143/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
146/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ 10. sz. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog változása miatt
Sz-259/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására
Sz-260/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Egyesületek támogatási kérelmei
Sz-261/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2018. évi óvodai sport pályázati kérelmének módosítása
Sz-262/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-263/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Személyi térítési díjak felülvizsgálatát követően megállapított díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-289/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-264/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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16./ Volt állami gondozottak lakáskérelmei
Sz-265/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottsági elnök
17./ Alapítványok támogatási kérelmei
140/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
18./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
Sz-266/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Az Epres, a Kerekerdő, a Méhecske valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői)
feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
126/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: A 4 pályázóból kettő régi „motoros” 1998 óta óvodavezetők, Némethné Faragó Ibolya a
Méhecske Óvoda vezetője, illetve Kékesi Györgyné az Ugrifüles Óvoda vezetője. Magyarné Willinger Andrea a
Kerekerdő Óvoda vezetője, Szencz Ildikót váltotta, aki január 1-jén nyugdíjba ment. Az Epres Óvodában jelenleg
Szundyné Ihász Erzsébet az óvodavezető, aki augusztus 1-ig lesz, ezt követően Kovácsné Luczás Ágnes lesz az
óvodavezető amennyiben a bizottság és a Képviselő-testület is támogatja.
Mezey István: Mind a 4 helyre 1 pályázatot nyújtottak be, ezért eltekintek a meghallgatástól, ha csak kifejezetten
valaki azt nem kéri. Kérem, szavazzunk a 126/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról azzal a
kiegészítéssel, hogy az Epres Óvoda óvodavezetőjének Kovácsné Luczás Ágnest, a Kerekerdő Óvoda
óvodavezetőjének Magyarné Willinger Andreát, a Méhecske Óvoda óvodavezetőjének Némethné Faragó Ibolyát,
és az Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének Kékesi Györgynét bízza meg.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 88/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2018. sz. –
”Az Epres, a Kerekerdő, a Méhecske valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak
ellátására benyújtott pályázatok elbírálása” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy az Epres Óvoda
óvodavezetőjének Kovácsné Luczás Ágnest, a Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének Magyarné Willinger Andreát,
a Méhecske Óvoda óvodavezetőjének Némethné Faragó Ibolyát, és az Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének
Kékesi Györgynét bízza meg.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
94/3-4/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: Felhívom a figyelmet azokra a szöveges részben is megjelenő kiegészítésekre és fejlesztésekre,
amelyek bizonyos szempontból az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság általi hatásköröket is érintik.
Torzsa Sándor: A költségvetés olyan módosításokat tartalmaz, amelyeket az elmúlt években jeleztünk, hogy jó
lenne, ha az Önkormányzat nem raktározná a pénzt, hanem ezeket a feladatokat ellátná. Olyan érzésünk van,
hogy ez egy választási költségvetés. Talán volt amögött szándék, hogy az elmúlt években azokat a feladatokat,
amelyeket az Önkormányzatnak meg kellett volna csinálni, nem csinálta meg, és helyette a pénz raktározására
került. Azt látjuk a számokból, hogy annak ellenére, hogy ezeket a feladatokat el kell végezni, ezek nem
értékteremtő feladatok, amelyekből az Önkormányzat vagyona növekedne. A klasszikus karbantartói feladatokat
végzi el az Önkormányzat. Helyes, hogy parkokat újít fel, helyes, hogy játszótereket újít fel, de ezt az elmúlt 3
évben is így kellett volna csinálni, és nem most a választások előtt. Nagyon nagy hiányosság ebben a
költségvetésben a Haller utcai házak megújulása. Miért nem iktatjuk ezt be?
dr. Bácskai János: Tisztelt Bizottság! Képviselő Úr! Elég közhelyszerű, hogy választási költségvetés, mert akkor
elég jó hosszú kampány lesz ezek szerint. Nem tudok arról, hogy idén választás lenne. Leghamarabb 1 év múlva,
de inkább másfél. Ha 4-es és 5-ös mellékletben felsoroltakat megnézi a hozzátartozó számokkal és azt összeveti
a tavalyi, tavalyelőtti költségvetésekkel, akkor sok egyező típusú feladatot lát. Az, hogy nem költöttünk volna ilyen
feladatokra, csak most először, az nem feltétlenül állná ki az igazság összes próbáját. A Haller utcai házakkal
kapcsolatban 2 milliárd Ft-ra pályáztunk, és nem nyertünk, de a tervek kész vannak és próbálunk erre továbbra is
támogatást találni. Reményeim szerint ez a közeljövőben meg fog valósulni.
Egyébként meg, voltak eleget Kormányon, meg voltak most már eleget ellenzékben is. Szerintem az nem egy
bonyolult művelet, hogy módosító javaslatokat adjanak be a költségvetéshez, és akkor volna miről beszélni. Így
nagy általánosságban tudunk beszélgetni, de konkrétumokról még szavazni sem.
Mezey István: Már jeleztük az első forduló után is, hogy lesznek olyan típusú fejlesztési összegek
meghatározva, amik kifejezetten értékteremtő jelleggel jelennek meg a költségvetésben. Kérem, szavazzunk a
94/3/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 89/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/3/2018. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(3 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
135/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: A rendeletmódosításban vannak technikai jellegű módosítások, amelyekre a törvényi
változások miatt volt szükség. Szinkronba kerül a rendelet a törvényi szabályozással és így nem kell többet
elutasítani olyan korábbi kérelmeket, mint például a közgyógytámogatás esetében. Van, ahol bővül a
támogatottak köre, mint például a ferencvárosi fűtéstámogatás esetében, illetve a védőoltások támogatásának az
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esetében. Van, ahol emelkedik a támogatás összege, mint például a karácsonyi támogatásnál, ahol a beteg
gyermeket nevelők esetében 2.500 Ft-ról 12.000 Ft-ra emelkedik a támogatás. A HPV oltás esetében új 9
komponensű nagyobb védettséget adó védőanyag kerül bevezetésre. A védőoltásoknál a szabad orvosválasztást
lehetősége és a hatékonyság volt a cél. Kérem a bizottságot, hogy támogassa a rendelet módosítását.
Torzsa Sándor: Sajnálom, hogy ez a rendelet tegnap este került fel a weboldalra. Alapvetően egy örömteli
elmozdulás ez, ezt nem lehet tagadni. Felhívom a városvezetés figyelmét arra, és kérdezem is, hogy a
közgyógytámogatás úgy változik meg; hogy folyamatossá teszi a támogatást? A lejárat előtt be lehet adni 2
hónappal a támogatást. Míg korábban csak akkor lehetett ezt igényelni, ha lejárt a támogatás, és akkor
következett az új. Ez azt jelenti, hogy a régi rendszerben mindig volt egy 3 hónapos kiesés, amikor az adott
támogatásban részesülő nem kapott támogatást. Az új rendszerben nincs ilyen kieső idő, tehát ez
többletköltséget eredményezhet. Gondoltak-e erre a költségvetés számainál?
Kállay Gáborné: Nem volt semmilyen kieső idő korábban sem, úgyhogy nem igényel semmilyen költségvetés
módosítást ez a része.
Torzsa Sándor: Miért szükséges beletenni?
Kállay Gáborné: Azért, mert volt viszont korábban olyan, hogy valaki lényegesen korábban adta be a kérelmét,
és azt nem tudta a rendszer kezelni. Most ezt szabályoztuk, és ez azt jelenti, hogy 2 hónappal korábban már be
lehet adni, és akkor megy tovább a „verkli”.
Mezey István: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 135/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 90/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2018. sz. –
”Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat az „Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde konyháinak felújítása - Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására 2018” című pályázat benyújtására
137/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós: A pályázat úgy szól, hogy „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása”. Félig öröm,
mert most még csak beadjuk, de amennyiben megnyerjük a pályázatot, akkor 40 millió Ft-ot kapunk majd, és 55
millió Ft-ot pedig a Ferencvárosi Önkormányzatnak kell hozzátennie. Ha ez megvalósul, akkor ételfelvonó,
szellőzőrendszer, nyílászárók, burkolat, konyha technológiai eszközök, gépészet, elektromos hálózat felújítás,
falfestés mind-mind lesz. Kívánom, hogy nyerjünk a pályázaton, hiszen az Aprók háza konyhája elég gyenge
állapotban van.
Mezey István: Kérem, szavazzunk a 137/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 91/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 137/2018. sz. –
”Javaslat az „Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde konyháinak felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására 2018” című pályázat benyújtására” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2018. évre
vonatkozó szerződés megkötésére
138/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 138/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 92/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 138/2018. sz. –
”Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2018. évre vonatkozó
szerződés megkötésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
6./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulójához
139/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: Évek óta visszatérő rendszerben támogatjuk a Bursa Hungarica törekvéseit, ennek a következő
fejezete az előterjesztés lényege. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 139/2018. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 93/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 139/2018. sz. –
”Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához”
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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7./ A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
143/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Mindenki a megfelelő óvodába bekerülhet, hiszen tudni kell, hogy 565 üres férőhelyre 364
óvodaköteles gyerek nyert felvételt. A minimális létszám 13 fő, és maximálisan pedig 25 fő. Átlagosan 20 fősek
az óvodai csoportok, és 60 óvodai csoport indul szeptember 1-től.
Mezey István: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 143/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 94/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 143/2018. sz. – ”A
2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi
munkaterve
146/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 146/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 95/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 146/2018. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve”
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
9./ 10. sz. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog változása miatt
Sz-259/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Mezey István: Az előterjesztés alapján Dr. Cseh Judit orvossal történik a megállapodás. Kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk az Sz-259/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 96/2018. (VI.20.) 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,
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hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló
13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 10. számú felnőtt fogorvosi körzet
működtetésére, 2018. augusztus 01-től 2023. július 31.-ig, a IX. Mester u. 45. III. em. 331. szám alatti orvosi
rendelőhelyiségben a Kertes-Dent Kft-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr. Cseh Judit orvossal az Sz259/2018. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt és felkéri
Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 97/2018. (VI.20.) 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) 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
2018. július 31. napjával és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
10./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására
Sz-260/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: A 6 pályázó közöl 5-nek már a májusi ülésen elfogadtuk a beszámolóját és jelen határozati
javaslat szerint a Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület Sport Alap pénzügyi beszámolójának az elfogadása
következik. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-260/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 98/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadja a Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület Sport Alapra
vonatkozó 2017. évi sportszakmai és pénzügyi beszámolóját.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
11./ Egyesületek támogatási kérelmei
Sz-261/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: Kérem, Alpolgármester Asszonyt, hogy tegyen javaslatot a támogatási összegre.
Kállay Gáborné: 250 ezer Ft-ot javasolok a Goldball ’94. Football Club Sportegyesület részére.
Mezey István: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-261/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 99/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club részére
Prokopp Sándor tiszteletére megjelenő könyv kiadása céljából 250.000,- Ft támogatást nyújt.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére a Goldball ’94. Football Club Sportegyesület
részére 2018. augusztus 6-10. közötti időszakban megrendezésre kerülő sporttáborának támogatása céljából
250.000,- Ft támogatást nyújt.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-2. pontokban
rögzített támogatások kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
12./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2018. évi óvodai sport pályázati kérelmének módosítása
Sz-262/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: Kérem, hogy támogassuk a Ferencvárosi Méhecske Óvoda programjának időpont módosítását.
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-262/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 100/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ támogatja a Ferencvárosi Méhecske Óvoda „Felfedező sporttevékenység a Molnár-szigeten” program
megrendezésének időpont módosítását 2018. év május, június hónapjáról, 2018. év őszi időszakára.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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13./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-263/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-263/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 101/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Cs. Gy. ( sz. alatti lakos) szállítással történő
szociális étkezésért és személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díjait a kérelmező szociális
válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
14./ Személyi térítési díjak felülvizsgálatát követően megállapított díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-289/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-289/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 102/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy S. M. K. (.. lakos) házi segítségnyújtásért fizetendő
személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01-től a térítési díj soron
következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 103/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. M. ( sz. alatti lakos) szociális étkezésért fizetendő
személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01-től a térítési díj soron
következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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ESZSB 104/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy R. L. (… sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 105/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy G. É. (…sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 106/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy V. I. (…. sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 107/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy P. I. (…. sz. alatti lakos) házi segítségnyújtásért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 108/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. L. (…… sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
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Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 109/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. K. (………… sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 110/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy J. P. Gy. (………… sz. alatti lakos) szociális
étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 111/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy D. S. (…………sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 112/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy M. K. E. (…………. sz. alatti lakos) szociális
étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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ESZSB 113/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy V. Gy. (……... sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 114/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy B. A. (….. alatti lakos) szociális étkezésért fizetendő
személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj soron
következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 115/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy G. A. ( sz. alatti lakos) szociális étkezésért fizetendő
személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj soron
következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 116/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy B. L. ( sz. alatti lakos) szociális étkezésért fizetendő
személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj soron
következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 117/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy E. S. (…. sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
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Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 118/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. I. (….. sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 119/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. É. (…. sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 120/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy C. M. I. (…… sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 121/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy N. M. (……alatti lakos) szociális étkezésért fizetendő
személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj soron
következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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ESZSB 122/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy I. J. (……. sz. alatti lakos) átmeneti ellátásért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 123/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy B. Z. M. (………….sz. alatti lakos) személyi
segítésért és szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére
tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 124/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy M. G. (….. sz. alatti lakos) személyi gondozásért és
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július
01.-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 125/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy T. J. (………….. sz. alatti lakos) személyi
gondozásért és szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére
tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 126/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy V. L. (…….sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
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Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 127/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy S. K. Zs. (……. sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 128/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy H. A. M. (……….. sz. alatti lakos) szociális
étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 129/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. S. (….. sz. alatti lakos) személyes gondozásért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 130/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy H.-H. K. (…..sz. alatti lakos) házi segítségnyújtásért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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ESZSB 131/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. K. (……….. sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 132/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. D. (…….. sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 133/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy V. M. (……………. sz. alatti lakos) szociális
étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 134/2018. (VI.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy M. L. (………… sz. alatti lakos) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. július 01.-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2018. június 20.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-264/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: 3 esetet tárgyalunk. Ez a bizottsági véleményezi az előterjesztést, és a Gazdasági Bizottság
hozza meg a döntést. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-264/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 135/2018. (VI.20.) 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-264/2018.
sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést B. J., B. J., Sz. I. és Sz. R. K.
vonatkozóan.”
(3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
16./ Volt állami gondozottak lakáskérelmei
Sz-265/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottsági elnök
Mezey István: Egy esetet tárgyalunk. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-265/2018. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 136/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások
és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
rendelet 4. § (5) bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy
1. R. D.szám alatti lakos volt állami gondozott részére a Gazdasági Bizottság GB 97/2018.(IV.25.) számú
határozatában megjelölt Budapest IX. kerület ……… szám alatti, 26 m2 alapterületű, 1 szoba félkomfortos lakás
kerüljön bérbeadásra.
2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerint bérleti szerződés megkötéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
17./ Alapítványok támogatási kérelmei
140/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Mezey István: Kérem, Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester urat, hogy tegyék meg javaslatukat a
támogatási összegekre.
Torzsa Sándor: A 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány Elnöke Böröcz László. Ez névazonosság azzal a
bizonyos Böröcz Lászlóval?
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Mezey István: Igen.
Torzsa Sándor: A Ráth György utca 8. szám az véletlenül sem a KDNP iroda?
Mezey István: A KDNP kerületi elnökeként azt kell mondanom, hogy sajnos nem. Ellenben a Ráday utca 55.
szám a KDNP ferencvárosi irodájának a címe.
Kállay Gáborné: A Szent Rafael Caritas Alapítványnak javasolok 250 ezer Ft-os támogatást.
Zombory Miklós: A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány részére
100 ezer Ft-ot javasolok.
Szilágyi Imre: Két kérelem szerepel az előterjesztésben az egyik, amelyet Alpolgármester úr már említett, a
másik pedig a Pető Intézet részére mozgásfejlesztő eszközök beszerzésre vonatkozó kérelem.
Zombory Miklós: A Pető Intézetnek is 100 ezer Ft-ot javasolok.
Mezey István: Kérem, szavazzunk a 140/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott
kiegészítéssel együtt.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 137/2018. (VI.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 140/2018. sz. –
”Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy Szent Rafael Caritas
Alapítványnak esetében 250.000 Ft, a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért
Alapítvány esetében 100.000 Ft, és a Pető Intézet részére 100.000 Ft támogatási összeg megjelölésével.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Mezey István: Köszönöm az egész évi munkájukat most a nyári szünetre való tekintettel. A nyílt ülést bezárom.
Zárt ülést rendelek el.
A 18. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és az ESZSB 138/2018. (VI.20.) sz. határozat a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
k.m.f.
Mezey István
elnök h.
Gyurákovics Andrea
bizottsági tag

Koór Henrietta
jegyzőkönyvvezető
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