Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. május 15-én
13.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Mezey István,
Péter Lajos,
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, Geier Róbert irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné Dr.
Kovács Györgyi csoportvezető, Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda
munkatársai, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Deák Gábor, Róth Istvánné csoportvezető, Pap
Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Jelinek Benjámin
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. orvosigazgatója, Dr. Mechler András Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese, Vibling Géza igazgató-helyettese, FESZGYI, Oravecz Jánosné
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. munkatársa.
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság minden tagját, Polgármester
Urat, Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester urat, a Hivatalunk vezetőit és meghívott minden kedves
vendéget. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Napirendekkel
kapcsolatban van egy sürgősségi indítványunk. Javaslom, mivel zárt ülés, utolsó napirendként vegyük fel a
napirendjeink közé
Torzsa Sándor: Nézegetjük Péter Lajossal a kiküldött napirendeket, és abban szeretnék segítséget kérni, hogy a
FESZGYI beszámolóját melyik napirendi pontnál tárgyaljuk, mert nem világos.
Illyés Miklós: 12. napirendi pont, Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról címmel. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi
javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 68/2019 (V.15.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról
(egyfordulóban)
121/2019., 121/2-5/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

1

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
136/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása (egyfordulóban)
128/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve
134/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
5./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
113/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére
133/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
123/2019., 123/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti
gazdálkodásáról
122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának
felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására
116/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című pályázat
benyújtására
132/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Beszámoló a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj
Közalapítványával 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi támogatási szerződés megkötésére
127/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
126/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

2

13./ Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének és a Magyar Goju-Kai
Szövetség kérelme
Sz-200/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEKProgram) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése
Sz-201/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottság elnöke
15./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-202/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Sürgősségi javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-223/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottság elnöke

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról
(egyfordulóban)
121/2019., 121/2-5/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Torzsa Sándor: Nem lesz újdonság a Bizottság számára, amit szeretnék elmondani, már-már mondhatom azt,
hogy itt nekünk, az ellenzéknek ez egy „sláger” témája, de sajnos minden évben, amikor elérkezik ez a nap, hogy
erről a zárszámadásról beszélünk, sajnos elmondhatóak ezek a tény mondatok, hogy a szociális rendeletünk az
nem jó. Ezt a számok támasszák alá, hiába hívjuk fel most már évről-évre a figyelmet. Ha Polgármester Úr
végighallgat figyelmesen, akkor el is tudom mondani Önnek azt, hogy miből vontuk le ezeket a
következtetéseket. A 2018. évben megközelítőleg 180 millió forint volt beállítva különböző címen szociális
ellátásokra. Ebből körülbelül 130 millió forintot osztott ki, engedett meg a számok alapján a szociális rendelet.
Vannak olyan jogcímek, ahol csupán 20% az, ami el lett költve, nem is egy ilyen jogcím van. Vannak olyan
jogcímek, ahol 50%-os a felhasználási ráta, vannak jogcímek, amelyek már viszonylag jobbak, ahol 70%-ot
sikerült elkölteni, és csupán 2 olyan van, ahol közel 100%, a beállított teljes pénzösszeg ment el arra, amire az
Önkormányzat vezetése szánta volna. Ennek az oka egyértelmű, az hogy a szociális rendeletünk túl szigorú.
Egyszerűen nem veszi figyelembe azokat a hatásokat, amelyek a társadalomban vannak, hogy növekszik a
szegénységi küszöbnek a mértéke. Ez ma már átlagosan az országban 83.000,- forintnak megfelelő, és vannak
olyan jogcímek, amelyek egész egyszerűen a szegénységi küszöb alatt már zárják ki az embereket és nem
tudják igénybe venni, az egyébként nekik szánt támogatásokat. Látjuk a problémát, azt javaslom az új
városvezetésnek, aki lesz majd szeptembertől, - már könnyű dolga legyen -, szerintem érdemes lenne
szeptemberben nekiállni annak, hogy milyen új alapokra helyezzük a szociális rendeletet. A különböző jogcímek
kapcsán, és én tényleg nem rossz szándékot feltételezek a városvezetés részéről, hanem egész egyszerűen
ennek a szociális segélyezési modellnek, amit a kerület alkalmaz, felette már eljárt az idő, nem elég rugalmas.
Ezt érdemes lenne új alapokra helyezni. Sokkal modernebb szociális rendszerek vannak. Azt javaslom, hogy
ennek az előkészítését el kellene kezdeni szeptemberben, mert látjuk, hogy minden évben ez probléma. Látjuk
azt, hogy ez egy újra-újra előtérő jelenség. Folyamatosan módosítgatnunk kell a szociális rendeletünket, nem jó
ez így.
Mezey István: Nem tudom megállni, Torzsa Sándor Úr, egyszer írásban adja le azt a számtalan javaslatot, amit
olyan sokszor mond és hiányol, mert soha nem kapjuk meg. Mindig az Ön „tépelődését” hallgatjuk, mindig egyre
rosszabb a helyzet, főleg a kerületben. Az a kérésem, hogy írásban tegyen javaslatokat néha, és akkor arról
tudunk érdemben beszélgetni, a megérzéseit azonban máshol mondja el.
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Dr. Kornya László a bizottság tagja kiment az ülésteremből.
Torzsa Sándor: Mindig abban bízom, hogy értő közönséggel vagyok, azt gondolom, hogy a jól megművelt és
számokkal alátámasztott szavakat ugyanúgy lehet érteni, hogyha szóban mondják el, mintha írásban. Ha Mezey
István Úrnak ilyen speciális igényei vannak, hogyha írásban sokkal jobban látja ezt, akkor nyissa ki a
zárszámadásnak az ide vonatkozó számait, és nézze meg azt, ami oda le van írva. Van írásos anyag.
Elkészítette megfelelően az Önkormányzat, csak meg kell nézni ezen a számokat.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 121/2019., 121/2/2019. sz. előterjesztések határozati
javaslatairól.
Dr. Kornya László a bizottság tagja visszajött az ülésterembe.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 69/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2019.,
121/2/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi
gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 2 nem)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.
26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
136/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Változnak a két gyermektáborunknak az egyes szolgáltatásokért fizetendő térítési díjai, mind a
Kincsesbányai Ifjúsági Tábor, mind a FIÜK által üzemeltetett Balatonlellei Ifjúsági Tábor, de a fizetendő személyi
térítési díjak nem változnak, ezt tartalmazza az előterjesztés. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a
136/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 70/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 136/2019. sz. –
”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása (egyfordulóban)
128/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 5 pontban módosul a rendelet. Apróbb módosítások, és van egy lényeges módosítás. Kérdés,
észrevétel? Kérem, szavazzunk a 128/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 71/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 128/2019 sz. – ”A
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
4./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve
134/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
Illyés Miklós: Mi szakbizottságként a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági társaságnak nézzük át, illetve
beszéljük át az üzleti tervét, a tavalyit, illetve az ideit. Elég nehéz évet zár a kft.. Itt van a szakrendelőnek az
igazgató helyettese és gazdasági vezetése. Bármilyen kérdés van, Ők meg válaszolják. Az látható, hogy a tavaly
évi felújítások nyilván befolyásolták a szakrendelőnek a működését, és köszönjük azt, ahogy megoldották.
Szerintem sikeresen. Ez a minimális veszteség, amivel a mérleg szerint közel 680.000,- forint, pontosan
679.000,- forinttal azt hiszem ez így jó, ahogy van. Több pontból álló határozati javaslatunk van a beszámoló
elfogadásáról, az Igazgató Főorvosunknak a jutalmazásáról, és a jövő évi üzleti tervnek az elfogadásáról.
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 134/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 72/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 134/2019 sz. –
”Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve” című –
előterjesztést a FESZ Kft. vonatkozásában.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
113/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Torzsa Sándor: Kihasználom az alkalmat, hogy itt van Polgármester Úr, mert itt van egy nagyon jó elképzelése a
Ferencvárosi Önkormányzatnak, és gondolom ebben Polgármester Úrnak óriási nagy szerepe van. Ez a
Budapest, IX. Vizisport utcában létesítendő napközis tábor. Megvettük már jó pár éve ezt a kiváló táborhelyet, és
minden egyes alkalommal csak dicsérő szavakkal tudom ezt illetni, hiszen ez egy nagyszerű elképzelés, hogy
legyen a ferencvárosi gyermekeknek egy olyan napközis táboruk, ami zöldövezetben van. Ki tudnak menni egy
picit távol a városnak a zajától, egy kicsit a vízparton tudnak lenni, ott tudják eltölteni a nyarat. Egyetlen egy
probléma van ezzel Polgármester Úr Tisztelettel, hogy várják a ferencvárosi gyerekek, a szülőknek nagyon
soknak mondtunk, lehet, hogy lesz egy ilyen tábor, ennek mindenki örül, de hát nem készül el ez a tábor. Most is
nézem ebben a rendeletben, ebben a határozatban sincsen benne ennek a tábornak a nyári működtetése.
Tisztelettel kérdezem Polgármester Urat, hogy mi a terv? Picit úgy érzem, hogy Ön már lehet, hogy le is tett erről
az elképzelésről, hogy ott valaha is tábor lesz. Nem javasolom, mert ez egy nagyon jó kezdeményezés volt.
Polgármester úr, hogy látja ezt, mi lesz ezzel a táborral?

5

Gyurákovics Andrea: Szeretném Torzsa Sándor figyelmét felhívni arra, hogy a megfelelő napirendi pontokban,
ha elolvasta az előterjesztéseket, ugye az előbb Mezey István képviselőtársamnak mondta, hogy olvassa el a
költségvetésnek és a zárszámadásnak megfelelő pontjait, akkor olvassa el Ön is a megfelelő pontokat, és erre
vonatkozóan talál majd ott erre választ.
Dr. Bácskai János: Gyermekek akkor mehetnek, amikor kész lesz a tábor. A tábor akkor lesz kész, amikor az
építési engedélyek el lesznek fogadva. Az építési engedélyek függnek a mindenkori hatályos KSZT-től. A
mindenkori hatályos KSZT-ét most fogja a Főváros jóváhagyni, amit már a Soroksári Önkormányzat jóváhagyott.
Visszafelé mentünk időrendben, és eljutunk a mához. Szurkoljon, hogy a jövő heti Fővárosi Közgyűlésben
elfogadják az építési szabályzat változtatását, ami lehetővé teszi a legjobb helykihasználását ennek az értékes
teleknek, és minél nagyobb épületet lehessen oda építeni mindannyiunk örömére.
Torzsa Sándor: Ez egy korrekt, és tisztességes válasz. Örülök, hogy ezzel kvázi cáfolta is azokat a pletykákat,
amik itt terjedtek, hogy a városvezetés letett volna arról, hogy itt ebből a kiváló kezdeményezésből lesz valami.
Jól értem, akkor nagyjából 2020-ban, akár már mehetnek is oda a ferencvárosi gyerekek. Ez mindenféleképpen
biztató.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 113/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 73/2019. (V.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2019 sz. –
”Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére
133/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Egy fővel növekedne a státusza a FESZGYI-nek, szociális diagnózist készítő esetmenedzsert kell
törvény szerint alkalmazni a cégnek. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 133/2019. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 74/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2019 sz. –
”Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére” című –
előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
123/2019., 123/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Bizottságunkat elég sok tekintetben érinti a költségvetés módosítása. Egy párat sorolnék, a
teljesség igénye nélkül. Ferencvárosi Csicsergő Óvodában egy sószoba kialakítása, nem egy olyan nagy összeg,
800.000,- forintos módosítás. A Méhecske Óvoda játszóudvarára műfű telepítés, a Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődei Intézményekben dolgozó illetmény kiegészítése a technikai dolgozóknak 4.864.000,- forint. A
FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonában egy kormányhivatali elemzés során javításokra, karbantartásokra
6.198.000,- forint. Még egyet mondok, ez egy elég nagy tétel a FESZ Kft. által ellátott felnőtt háziorvosi ügyelet
működésének feltételi megváltoztak, és 2019. június 30-tól valószínűleg át kell vennünk ezt a dolgot, ami eddig
közösen a Józsefvárossal volt, ez 21.200.000,- forint. Digitális tanterem kialakítása 3 helyszínen, ez 39.000.000,forint, illetve „A Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” a sikeres program való tekintettel 12.000.000,forintra emeltük az eddigi összeget.
Egy módosító indítványt tennék a Budapest, IX. Friss utcai Idősek Átmeneti Otthonának a kertjének a megújítását
javaslom, aminek költségvetési vonzata közel 10.000.000,- forint, amit a 4265 költségvetési sor terhére kérek
megemelni. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 123/2019. sz. előterjesztés határozat javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 75/2019. (V.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi
költségvetés módosításánál a Budapest, IX. Friss utcai Idősek Átmeneti Otthonának 10.000.000,- forintot
elkülönít a 4265 költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 2 nem)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 123/2019. sz. előterjesztés határozat javaslatáról, az elhangzott
kiegészítéssel.
ESZSB 76/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2019 sz. –
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 2 nem)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
8./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti
gazdálkodásáról
122/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Két hónapot ölel át ez az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk az 122/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
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ESZSB 77/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 122/2019 sz. –
”Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról”
című – előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
9./ Javaslat a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának
felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására
116/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Egy pályázat benyújtására kerül sor. Az összköltség 95 millió forint és önrészt is kell biztosítani, ez
55 millió forint lenne, amit a költségvetésben biztosítunk. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 116/2019.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 78/2019. (V.15.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 116/2019 sz. – ”
Javaslat a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának felújítása
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című pályázat
benyújtására
132/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A Lónyay utcai házi gyermekorvosi rendelő felújítására pályázunk. A beruházás összköltsége 60
millió forint, amelynek az önrészét 30 millió forintot kell biztosítani a költségvetésben. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk az 132/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 79/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2019 sz. –
”Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című pályázat
benyújtására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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11./ Beszámoló a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi
Ösztöndíj Közalapítványával 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi támogatási szerződés megkötésére
127/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Benyújtotta a „deák” Közalapítvány második félévi beszámolóját. Itt van egy visszafizetési
kötelezettség, ez alól mentességet kér, hiszen fel tudja ezt nyílván használni, illetve a 2019. évi támogatás a
3932 költségvetési soron rendelkezésre áll. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 127/2019. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 80/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 127/2019 sz. –
”Beszámoló a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj
Közalapítványával 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi támogatási szerződés megkötésére” című pályázat
benyújtására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
12./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
126/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Részletes értékelést kapunk a különböző támogatásokról, ez mintegy 13 féle támogatás. Hány fő
és milyen támogatást kapott a tavalyi évben, illetve az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról van értékelés előttünk. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 126/2019. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 81/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2019 sz. –
”Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című pályázat benyújtására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
13./ Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének és a Magyar Goju-Kai
Szövetség kérelme
Sz-200/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Felkérem Alpolgármester Asszonyt, tegyen javaslatot a támogatások összegére.
Kállay Gáborné: 300.000-300.000,- forintot javaslok a két fiatalember támogatására.
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Illyés Miklós: D… Á… 300.000,- forintot és M… D… is 300.000,- forintot kap támogatási összegként. Kérem,
szavazzunk az Sz-200/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 82/2019. (V.15.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének részére 300.000,- Ft
támogatást nyújt a 2019. évi Szervátültetettek Világbajnokságán részt vevő ferencvárosi D… Á… részvételi
költségeinek biztosítása céljából a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. május 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ A Magyar Goju-Kai Szövetség részére M… D… 2019. évi felkészüléséhez és versenyzéséhez 300.000,- Ft
támogatást nyújt a 3143. „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. május 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges támogatási szerződések
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
A 14-16. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és az ESZSB 83-108/2019. (V.15.) sz. határozatok a
zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el.

k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Pap Andrea
jegyzőkönyvvezető
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