Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. február 20-án
13.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Mezey István,
Dr. Kornya László,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits
Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Gál
Antal csoportvezető, Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai,
Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, Geier Róbert
irodavezető-helyettes, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina - Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Kovács
József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. ügyvezető igazgatója, Kékesi Györgyné, Bakonyi
Ágnes, Némethné Faragó Ibolya Intézményvezetők, Magyarné Willinger Andrea Intézményvezető vezetőhelyettes, Szilágyiné Végh Csilla.
Illyés Miklós: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megjelent
tagjait, Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester urat, a Hivatal kedves munkatársait Irodavezetőket és minden
kedves meghívott vendéget. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. 10
napirendi pontunk van, és elég sok tájékoztató előterjesztés. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés,
észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 17/2019 (II.20.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
22/3-4/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére
illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
51/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Alapítványi támogatási kérelmek
29/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
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4./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
25/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatás nélküli (első megbízás
hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
36/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2019/2020.
nevelési évre
48/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-44/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme
Sz-45/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-37/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./Javaslat az ESZSB 6/2019. (I.23.) határozat módosítására
Sz-46/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

(4 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II.
forduló)
22/3-4/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Egy pár szót szólnék, a II. fordulós költségvetésünkhöz, elsősorban az Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottságunkat érintően. Kiemelném az orvosi rendelők belső felújítási homlokzati, nyílászárócsere
munkálatokhoz rendelt 102 millió forintot, és ebben a gyermekrendelők is benne vannak, és plusz egy 15 millió
forintos eszközbeszerzést is tartalmaz most a II. fordulós költségvetés. Ha már a FESZ Kft-ről van szó, akkor
forrás növelésére 23,3 millió forintot kap a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. A
Napfény Óvodánál, - itt van az óvoda vezetője -, sikerül plusz 7 millió forintot a meglévő munkálatokra, illetve az
udvaron árnyékolástechnikának a fejlesztésére, létrehozására előirányozni. Megemlíteném még, hogy a
FESZGYI a hajléktalan személyek nappali ellátását átveszi 7 személlyel, és ez 26,7 millió forint jelent a II.
fordulóban. Lesz egy köznevelési szerződésünk a Belső-Pesti Tankerülettel a sajátos nevelési igényű gyermekek
ellátására 9 millió forint erejéig, illetve óvodák oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítására 91 millió
forint van a jelenlegi költségvetésben. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni, természetesen egyebeket is nagy
volumenű terveket is tartalmaz a II. forduló, én csak azokat emeltem ki, amelyek a bizottságunkat is érinti.
Mezey István a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
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Torzsa Sándor: Köszönöm a városvezetésnek, azt hogy az MSZP Frakció által benyújtott módosító javaslatokat
befogadta Polgármester Úr, ezt tolmácsolják a Polgármester Úrnak. A költségvetést egészében, amit múltkor
tettünk megállapítást, nyilván ettől függetlenül fenntartjuk, és eltekintek attól, hogy megismételjem azt, hogy ez
egy választási költségvetés és azokat a sarokpontokat, amelyeket kiemeltem. Ez egy remek alkalom arra, hogy
egy picit beszéljük arról a nem túl pozitív fejleményről, ami a napokban jelent meg, hogy a Fővárosi
Önkormányzatnak a költségvetésében egy 30%-os „lyuk tátong”, amit csak úgy tudnak „betömni”, ha adóságba
verik a Főváros kasszáját, tehát hitelt kell felvenni, illetve privatizációval, tehát vagyontárgyak értékesítésével,
illetve a tavalyi év maradvány pénzével. Ez egy jelentős költségvetési „lyuk”, ezért kicsit aggódva, kicsit félve,
kicsit jelezve kérdezem azt, hogy befolyásolhatja-e Ferencváros 2019. évi költségvetését, számolnak-e ezzel? Az
ideit nem is feltétlenül, de én látok arra némi veszélyt, hogy a 2020. évi költségvetést már igen. Ennek
ismeretében lehet, hogy érdemes lenne azt végiggondolni, hogy mennyire költekezik ki idén az Önkormányzat,
most választási év ide, választási év oda, mert ha tudjuk pontosan, és azért ez tudjuk pontosan, hogy a Fővárosi
pénzektől nagyban függ a mi költségvetésünk is, és tudjuk azt, hogy a Fővárosi költségvetésben egy ekkora „lyuk
tátong”, akkor érdemes-e ezzel talán valamit számolni.
Van-e információjuk arra, hogy a Fővárosi beruházások, amelyek a kerületet is érintik, azokat ez a költségvetési
„lyuk” hogyan befolyásolja. Elsősorban a metrófelújításra gondolok, de azért eléggé sokakban felmerül - a
Facebook-on olvastam,- hogy lehet, hogy be sem fogja tudni fejezni Tarlós István által vezetett Főváros, itt a
metrófelújítást, és akkor itt félkészen marad. Jó lenne ezeket tudni, mert ez nem egy szerencsés történet.
Illyés Miklós: Ha jól tudom, a Főváros most tárgyalja a költségvetését. Polgármester Úr azért nincs itt, tehát erre
a 30%-os „lyukra” elég nehéz most így válaszolni. Cáfolnám, és azt hiszem Polgármester Úr is cáfolta múltkor,
hogy ez választási költségvetés lenne, egyszerűen a meglévő forrásokat kell megfelelően elosztani. Azt hiszem,
mindig is ez volt a jellemző. Polgármester Úr megérkezett, szeretettel köszöntjük. Lehet, hogy erre esetleg egy
későbbi vitában még sor kerül, mert friss információkkal jött a Fővárosból.
Dr. Bácskai János: Köszönöm szépen, Tisztelt Bizottság! Ha Torzsa Sándor Úr megismételné a kérdését, mert
ismerjük a népi játékot, mikor sorban ülnek a gyerekek és a pad elején valaki azt mondja, hogy „piros tojás”, és a
végén meg azt mondja, hogy „kék nem tudom, hogy micsoda”.
Torzsa Sándor: Úgy kezdtem a hozzászólásomat, hogy először is nagyon köszönjük szépen az MSZP Frakció
nevében, hogy a módosító javaslatainkat befogadta Polgármester Úr. Azokat az állításokat, amiket múltkor
megfogalmaztunk, fenntartjuk, hogy ez egy választási költségvetés. Ez egy remek alkalmat teremt arra, hogy
beszéljünk egy másik témáról, ami lehet, hogy érintheti, ha nem is 2019. évben, de akár 2020. évben a
kerületünk költségvetését. Kiderült, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak a költségvetésében van egy komoly 30%os hiány, ha igazak a sajtó hírek, akkor hitelfelvételből, illetve privatizációval, illetve maradvány pénzekkel kívánja
„betömni” a Fővárosi költségvetés? Hogyan látja ezt Polgármester Úr, ez 2019. évben okoz- e gondot nekünk a
kerület gazdálkodásában? Lát-e arra veszélyt, hogy mondjuk a 2020. évben akár ez befolyásolhatja a
költségvetésünket? Ennek függvényében merül fel az aggódó kérdés, menyire szerencsés akkor idén ennyire
kiköltekeznünk, ha itt fennáll a veszély, ha tudjuk azt, hogy a Fővárosi költségvetésében van egy ekkor „lyuk”.
Nagyjából ez a témakör, ami érdekelne engem, hogyan látja ezt? Mit tud Polgármester Úr arról, hogy azok a
Fővárosi beruházások, amelyek a kerületet is érintik, itt különösen a metróra gondolok, azoknak mennyire
veszélyezteti a megvalósulását, ez a hiány?
Dr. Bácskai János: Az első mondatba nem belekötvén, de jó szándékkal figyelmeztetve Torzsa Urat, hogyha az
MSZP „lenyúlja” a módosítót, abból még konfliktusai is származhatnak, hiszen Jancsó Andrea képviselő asszonyt
még nem láttam az MSZP soraiban, és ő is az aláírók között szerepel, de ez nem változtat a tényen, hogy a
módosító javaslat az befogadásra került részemről, remélhetőleg a Képviselő-testület is fogja támogatni.
A Fővárosi költségvetés tudomásom szerint nem érinti a mi költségvetésünket, direktben biztos nem, indirekt
most nem mernék rá mondani semmit, hogy van-e olyan szerződés, amely közös. Utána fogok nézni, de nem
hiszem, hogy van ilyen, vagy lehetne ilyen vonzata, hogy a felső költségvetésben megjelenő hiány az bármilyen
hatással lenne Ferencváros költségvetésére, akár életére. A metróval kapcsolatban feltett kérdést, azt
Főpolgármester Úrtól kell megkérdezni, de én azt kizártnak tartom.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 22/3/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 18/2019. (II.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 22/3/2019 sz. –
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 1 nem)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
51/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-ről van szó, az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság illetékességi körébe tartozik. Mint láttuk a költségvetés módosításában ez az összeg
megjelenik, és itt a támogatási szerződésben is ez szerepel, azaz kötelező feladatokra 60 millió forint, és önként
vállalt feladatokra 160.239.000 millió forint.
Torzsa Sándor: Jelezném azt, hogy ezt az előterjesztést nem fogjuk támogatni, nem fogom megszavazni.
Jelezve nem a FESZ Kft. miatt nem fogjuk, hanem a parkolás miatt, hogy itt újabb pénzeket kapna a parkolási
divízió, ezzel nagyon nem értünk egyet, ezért nemmel fogunk szavazni, csak azért indoklom, hogy nem a FESZ
Kft-vel kapcsolatos a nemmel szavazatunk.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 51/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 19/2019. (II.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 51/2019. sz. –
”Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére
illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 1 nem)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Alapítványi támogatási kérelmek
29/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért, ami az Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottság hatáskörébe tartozik, a másik kettő az a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
hatásköre, ahol tárgyalták is.
Zombory Miklós: 400.000,- forint támogatási összeget javaslok, tavaly 500.000,- forint volt. Most 400.000,forintot vagy 500.000,- forintot javasolnék, semmiképpen nem szeretnék többet. Ha az Egészségügyi, Szociális
és Sport Bizottság elfogadja, akkor a 400.000,- forint támogatási összeget javaslom.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 29/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az
elhangzott kiegészítéssel.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 20/2019. (II.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 29/2019. sz. –
”Alapítványi támogatási kérelmek a” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy az Peter Cerny
Alapítványnak, a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 400.000,- forint összeg megjelölésével.
Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
25/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Lejárt az ellátási szerződés, és ennek a meghosszabbításáról szól ez az előterjesztés. Kérdés,
észrevétel? Kérem, szavazzunk a 25/2019. sz. előterjesztések határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 21/2019. (II.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 25/2019. sz. –
”Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatás nélküli (első megbízás
hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
36/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Tavaly is volt egy ilyen, a Liliom Óvodában, Zsellérné Mikóczi Eszter, idén Bakonyi Ágnesnek
jár le az első ciklusa, és a második ciklusra a törvény ad lehetőséget, hogy ne kelljen pályázni, ha a helyi
közösség, nevelőtestület, szülői közösség megszavazza, illetve javasolja, akkor a Képviselő-testület is tudja
támogatni, illetőleg majd a Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is. Javaslom a két pontból álló határozat
megszavazását.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 36/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 22/2019. (II.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 36/2019. sz. –
”Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatás nélküli (első megbízás
hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a
2019/2020. nevelési évre
48/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Részletesen taglalja és az időpontot is rögzíti, melyik óvodába mikor van a beiratkozás, illetve a
bölcsődébe pedig ez folyamatos. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 48/2019. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 23/2019. (II.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 48/2019. sz. –
”Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2019/2020.
nevelési évre” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-44/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Három csatolási kérelem van előttünk. H… T… Budapest IX. kerület … ….. szám alatti ingatlanban
kéri a ….. szám és a mellette falszomszédos, nemrég kiürített lakást, hiszen mintegy 3 hónapja ürült ki ez a
lakás. 28 nm a jelenlegi és kér mellé egy 32 nm-es szoba konyhát. Külön szavazunk a 3 javaslatról. Kérdés,
észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-44/2019. sz. előterjesztés első határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 24/2019. (II.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 – Sz44/2019. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést H……… T…..
vonatkozásában.”
(2 igen, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Második csatolási kérelem D…. I…. Budapest IX. kerület …... szám alatti ingatlan, itt egy 1,5
szobás, 34,7 nm-es komfortos lakás melletti lakást kéri, az egy 35 nm-es, 4 fő lakja, a bérlő fia, menye, stb.
Kérem, szavazzunk az Sz-44/2019. sz. előterjesztés második határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 25/2019. (II.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 – Sz44/2019. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést D….
I….vonatkozásában.”
(1 igen, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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Illyés Miklós: Nem mi döntünk, mindig elmondom, hogy a Gazdasági Bizottság, itt csak egy véleményt nyilvánít
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság. D… M…Budapest IX. kerület … szám alatti ingatlan, 1 szoba,
konyhás 33,4 nm-es komfortos lakás melletti falszomszédosat kéri, az szintén 1 szobás, 23,8 nm-es, 5 fő bérli, 4
kiskorú. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-44/2019. sz. előterjesztés harmadik határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 26/2019. (II.20.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az – Sz-44/2019.
sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést D…M…. vonatkozásában.
Határidő: 2019. február 20.
Felelős: Illyés Miklós
(4 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
8./ Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme
Sz-45/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Két kérelem is szerepel az előterjesztésben. Pályázatra nyert egyébként az iskola alapítványa is,
és még kiegészítésként kér 300.000,- forintot, illetve a Balatoni nyári táborra 50 fővel, mivel tudjuk, hogy milyen
gyermekek járnak a Mester utca 67. szám alatti iskolába, sok a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyerek, 1 millió forintos támogatást kér.
Torzsa Sándor: Azért kértem ehhez az előterjesztéshez szót, mert szeretném rögzíteni, hogy nagyon jó szívvel
támogatom ezt az előterjesztést. Itt nem egyszer és nem kétszer mondtam el az Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottság ülésén, már lassan egy évtizede folyamatosan, hogy a gyermekek nyári táboroztatása milyen
fontos dolog. Azt gondolom, hogy nagyon sok szép élményt okoz egy gyermeknek az, hogyha közösségben tud
lenni, közösségben tud minél több időt tölteni. Jeleztem többször is, hogy szerintem egy picit a Balatoni
táborunknak is és Kincsesbányának is drágák a hozzájárulási költségei. Talán ez alátámasztja azt, és érdemes
lenne megvizsgálni, hogy talán valamivel kevesebbet fizetnének ki, de látom ebben az előterjesztésben azt, hogy
ez az állítás is igaz, hogy a Vizisport utcára nagyon nagy szükség van, mert van itt igény a táborozásra, és a
ferencvárosi gyerekek nagyon várják azt, hogy minőségi körülmények között tudják megoldani. Bíztatom a
városvezetést arra, hogy jó irány a Vizisport utca, és fontos a kerületnek, és minél előbb tegyenek meg mindent a
ferencvárosi gyermekek érdekében, hogy elkészüljön az a tábor, mert lehet látni, hogy van erre igény.
Kállay Gáborné: Szeretném megnyugtatni Torzsa Sándort, hogy mindent megtesz a vezetés a ferencvárosi
gyermekekért, és maximális támogatást szeretnék kérni az alapítvány részére. Egyébként pedig a nyári
táboroztatást is támogatja az Önkormányzat, majd nézzen utána.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-45/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 27/2019. (II.20.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
terhére
1./ a Szia-Helló67 Egyesület részére 300.000,- Ft támogatást biztosít a Budapest IX. Kerületi József Attila
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai részére szervezett felvidéki magyar történelmi emlékhelyek
bemutatására, a tanulók utasbiztosítására, valamint a Dunajeci tutajtúrán való részvételre.
Határidő: 2019. február 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
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2./ a Szia-Helló67 Egyesület részére 1.000.000,- Ft támogatást biztosít a Budapest IX. Kerületi József Attila
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak a nyári táboroztatás költségeinek fedezetére.
Határidő: 2019. február 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1.-2. pontban szereplő támogatások kifizetéséhez szükséges
megállapodások megkötéséről abban az esetben, amennyiben a támogatásban részesült Szia-Helló67 Egyesület
a korábban nyújtott önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámolt.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
9./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-37/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: S. M. K. ………………………. szám alatti lakos kéri, hogy szociális étkezés díját engedjük el.
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-37/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 28/2019. (II.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… (…. alatti lakos) által, 2019. február 01től a kiszállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális
válsághelyzetére tekintettel elengedi, a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2019. február 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
10./Javaslat az ESZSB 6/2019. (I.23.) határozat módosítására
Sz-46/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Egy adminisztratív hibának a korrigálása történik ezzel a módosítással. Kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk az Sz-46/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Kállay Gáborné: A meghívóban én vagyok feltüntetve, az előterjesztésen pedig Polgármester úr az előterjesztő.
Illyés Miklós: Köszönjük szépen. Kérem, szavazzunk az Sz-46/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 29/2019. (II.20.) sz.

Határozat
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 8. és 10. számú fogorvosi körzetek rendelési
idejére vonatkozó ESZSB. 6/2019. (I.23.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló
13/2017.(IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. fogorvosi körzet működtetésére
2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr.
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Cseh Judit orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rend alábbiak szerinti
módosításához 2019. március 01-től:
„ Rendelési idő:
hétfő:
14.00.- 20.00.
kedd:
08.00. - 14.00.
szerda:
14.00. - 20.00.
csütörtök:
08.00.- 14.00.
péntek
páros hét:
14.00-20.00.,
páratlan hét:
8.00-14.00.”
és felkéri Polgármestert a szerződés módosítására.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló
13/2017.(IV. 25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet működtetésére
2019. március 01. napjától 2024. február 28. napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr.
Horváth Dominik orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rend alábbiak
szerinti módosításához 2019. március 01-től:
„ Rendelési idő:
hétfő:
08.00.- 14.00.
kedd:
14.00. - 20.00.
szerda:
08.00. - 14.00.
csütörtök:
14.00.- 20.00.
péntek
páros hét:
08.00.- 14.00,
páratlan hét:
14.00.- 20.00.”
és felkéri Polgármestert a szerződés módosítására.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester”
Határidő: 2019. február 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Gyurákovics Andrea
bizottsági tag

Pap Andrea
jegyzőkönyvvezető
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