
1 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. január 23-án 

12.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea,  
Mezey István, 
Péter Lajos, 
Dr. Kornya László, 
Torzsa Sándor tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre 
irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné Dr. 
Kovács Györgyi csoportvezető, dr. Oláh Eleonóra és dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Hajdu 
Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Mechler András 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese, Kiss Sándor Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató KN Kft. anyaggazdálkodási és logisztikai vezetője, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm az új év első bizottsági ülésén összes tagunkat, meghívott vendégeinket, 
irodavezetőket, Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester Urat természetesen, velük kellett volna kezdenem. 
Talán itt el kell mondanom, hogy aki hiányzik, Dr. Kulpinszky Eleonóra doktornő, január első napjaiban 
megszületett a kisfia, ezúton is gratulálunk neki. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel jelen van és 
határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 1/2019 (I.23.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (egyfordulóban) 
 5/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ Alapítványi támogatási kérelmek 
 9/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint 
a 2019. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete 
 13/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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4./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2017/2018 évben megvalósított Sportfejlesztés Programhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 
 14/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
5./ Javaslat a 8. és 10. fogorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására 
 Sz-1/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

6./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 
Sz-15/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesületének támogatási kérelme 

Sz-3/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Volt állami gondozott lakáskérelme 

Sz-4/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 
 (5 igen, 1 nem) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A napirend szavazásánál véletlenül „nemet” nyomtam, „igennel” szerettem volna szavazni. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítása (egyfordulóban) 
 5/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Bővítenénk a rendeletünket az úgynevezett „sonka pénzzel”. 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm a szót, de azt hiszem, hogy minden benne van az előterjesztésben, most már nem 
csak a 4 gyerekesek, hanem a 3 gyermekesek is kaphatnak élelmiszertámogatást. 
 
Illyés Miklós: Torzsa Sándor örül az előterjesztésnek? 
 
Torzsa Sándor: Nagyon boldog vagyok ettől az előterjesztéstől, mert úgy érzem, hogy itt hosszú-hosszú éves 
munkák, „nyájtépés”, „szájtépés”, számolgatások, érvelések kezdik behozni a gyümölcsét, és bővítjük a szociális 
rendeletet, nyitjuk kifelé. Szerintem még lehetne nagyobb léptékű, természetesen van még egyébként forrás meg 
kapacitás erre, hogy nyissuk kifelé. Picit az örömömnek van egy rossz szájíze. Miért a választási évben csináljuk 
ezt? Miért, akkor, amikor az önkormányzati választások lesznek? De az ellenzék már csak ilyen, hogy ilyeneket is 
észrevesz. Támogatom, nyissuk nagyobbra, csináljuk ezt tovább, de jobb lett volna, ha ezt, akkor csinálta volna 
meg a városvezetőség, amikor jeleztük, hogy van erre lehetőség.  
 
Kállay Gáborné: Javaslom Torzsa Sándornak, hogy ne úgy fogja fel, hogy választási év, hanem úgy hogy a 
családok évének a lecsengése. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 5/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 2/2019. (I.23.) sz. 
 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2019 sz. – ”A 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. január 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Alapítványi támogatási kérelmek 
 9/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: A két alapítványból minket a második érint, azaz Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok 
Sportjáért Alapítvány, akiket 500.000,- forinttal támogatnánk. A másik alapítványról a Kulturális, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság döntött. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 9/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 3/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 9/2019. sz. – 
”Alapítványi támogatási kérelmek” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel hogy Aranycsapat a Kárpát-
medencei Fiatalok Sportjáért Alapítványnak 500 ezer Ft összeg megjelölésével. 
Határidő: 2019. január 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, 
valamint a 2019. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete 
 13/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Illyés Miklós: 5 határozati javaslatunk van, külön a nyári meg a téli „nyitva-zárva” tartásról, illetve a bölcsődéről 
külön, meg a munkaszüneti napok áthelyezett munkanapjairól. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 
13/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 4/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 13/2019. sz. – ” 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 
és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2019. 
évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. január 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2017/2018 évben megvalósított Sportfejlesztés 
Programhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 
 14/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  
 

Zombory Miklós: Mielőtt rátérnék az adott témára, egy ilyen „nulladik” mondat, nem biztos, hogy mindenki tudja, 
hogy ismét nyerünk: úgy mondtuk régen, hogy Ovi-foci, ma azt mondjuk, hogy Ovi-sport pályázatot. Nyerünk egy 
ilyen pályázatot. Az óvodában is lesz egy sportpálya. Az elszámolás arról szól, hogy jött a nyár, és a nyári nagy 
melegben rájöttünk, rájöttek az óvoda dolgozói, és a gyerekek, hogy a tűző napon ez használhatatlan. Akkor 
kértünk egy úgynevezett UV-hálót, ami azt akadályozza meg, hogy a gyerek napszúrást kapjon, és ehhez mi 
utólag megkaptuk –most már nem lehetne–, akkor még megkaptuk azt a támogatást, hogy 30%-kal száll be az 
Önkormányzat. Kérem, támogassuk az elszámolást. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 14/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 5/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 14/2019. sz. – 
”Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2017/2018 évben megvalósított Sportfejlesztés Programhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. január 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat a 8. és 10. fogorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására 
 Sz-1/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 

Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-1/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 6/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
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 8. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31. 
napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. 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 
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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 10. 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 

 
(6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-15/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Volt előttünk ez a csatolás már. N.. I.. és N.. I.. van a Budapest, IX. ….. alatti lakásuk, és kérik a 
Budapest, IX. …... számú lakást. 5 fő lakja, majdnem mindegyik gyerek nagykorú már, 2 fiú és 1 lány. Mindenki 
tudja, hogy a Gazdasági Bizottság fog dönteni, nekünk egy ajánlásunk van a bizottság felé. Kérdés, észrevétel? 
Kérem, szavazzunk az Sz-15/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 7/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a Sz-15/2019 sz. 

–”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című - előterjesztést N… I… és N… I… vonatkozásában. 
Határidő: 2019. január 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök” 

 (2 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 
7./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesületének támogatási 
kérelme 

Sz-3/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Az egyesület sportruházatra és sporteszközre kérnek 150.000,- forintot, javaslom, hogy 
támogassuk. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-3/2019. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSB 8/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
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Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a benyújtott kérelem alapján a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú 
Egyesület 2019. évre tervezett sportruházat és sporteszköz beszerzését 150.000 Ft-tal támogatja az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.  
Határidő: 2019. január 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő:  döntést követő 30 napon belül 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Volt állami gondozott lakáskérelme 

Sz-4/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 
 

Illyés Miklós: V… N... állami gondozott ügye szintén volt már a bizottság előtt. Sajnos a jogszabályi feltételek 
mindegyikének nem fele meg, többek között a legfontosabb, hogy nem ferencvárosi lakóhelyről került 
Gyermekvédelmi szakellátásba. Rendelet ellenes, ebből mi nem tudunk jól kijönni, hiába adta be most újra, ezt a 
a határozati javaslatot el kell, hogy utasítsuk. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-4/2019. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 9/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy elutasítja V… N… szám alatti lakos lakáshoz 
jutási kérelmét.  
Határidő: 2019. január 23. 
Felelős: Illyés Miklós bizottság elnöke” 

 
 (4 igen, 2 nem) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Köszönöm szépen a Bizottság minden tagjának a részvételt, és ha minden igaz, akkor egy hét 
múlva találkozunk, hiszen lesz újra egy Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsági ülés, többek között a 
költségvetésről. Az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
                            elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


