Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. június 26-án
12.00 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,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits
Ákos Jenő aljegyző, Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Szili Adrián
irodavezető, dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Gál Antal csoportvezető, Szathmáryné dr.
Alföldi Marianna és dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Oláh Anna, Hajdu Erika
Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Pásztor Miklós irodavezető, Klenóczky Beáta sport referens, Pap Andrea
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Gedeon Andor FESZGYI
igazgató, Vibling Géza FESZGYI igazgatóhelyettes, dr. Diczházy Andrea Ágnes gyermekorvos, Varga Csaba,
Lauth Gábor, Kalocsai Gábor Ferencvárosi Vasutas Sportkör képviseletében, Szilágyiné Végh Csilla.
Illyés Miklós: Tisztelettel köszöntöm Polgármester Urat, Alpolgármester Asszonyt, minden kedves bizottsági
tagot, az irodákból résztvevőket és minden kedves meghívottat. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel
határozatképes, az ülést megnyitom. Az Sz-273/2019. sz. ”Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére” című
- előterjesztés iktatószámában elírás történt, az előterjesztés helyes száma: Sz-275/2019. Kérem, szavazzunk a
napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 109/2019. (VI.26.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
(egyfordulóban)
145/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása (egyfordulóban)
155/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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3./ Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház fejlesztéssel
kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról
157/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Okos tantermek kialakításának támogatása
159/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész
biztosításához támogatás nyújtása
168/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
154/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
7./ Alapítványi támogatási kérelmek
161/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester
8./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
fordulójához
153/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító okiratának, SZMSZének, és Szakmai Programjának módosítására
162/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi
munkaterve
152/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-261/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-244/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére
Sz-275/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a 24. számú háziorvosi körzet működtetésére
Sz-245/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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15./ Javaslat a 2019. évi alapellátási pályázatok elbírálására
Sz-246/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./ Támogatási kérelmek
Sz-243/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
17./ Javaslat az ESZSB 67/2019. (IV.24.) számú határozatának módosítására
Sz-248/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Személyi térítési díjak felülvizsgálatát követően megállapított díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-242/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Volt állami gondozott lakás iránti kérelme
Sz-247/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Ilyés Miklós bizottsági elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
(egyfordulóban)
145/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A mi bizottságunkat a Lélekprogramhoz kijelölt lakás érinti. A Budapest IX. ker. Lenhossék u. 10.
szám alatti épület eladásra került, ezért egy új lakást szükséges kijelölni, ez meg is történik a Budapest IX. ker.
Sobieski J. u. 5. II. em. 20. szám alatti 1 szobás, komfortos, 44,50 m2 alapterületű lakással. Kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk a 145/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 110/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 145/2019 sz. – ”
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása (egyfordulóban)
155/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Az új rendelet 7 pontban változik, 4 pontban kerül módosításra és 3 új paragrafussal pedig
kiegészül.
Torzsa Sándor: Abban a dilemmában vagyok, hogy nem tudom, hogy melyik részével kezdjem: a dicsérettel,
vagy a konstruktív kritikával. Ez a rendeletmódosítás természetesen tartalmaz pozitív elemeket, mert sok
pontjára jómagam korábbi bizottsági ülések alkalmával felhívtam a tisztelt városvezetés figyelmét. Azt látom a
költségvetési számokból, hogy van lehetőség bővíteni, nyitni, tágítani, a különböző szociális támogatásokat.
Számomra örömteli, hogy ebben az irányban van elmozdulás. Lehet vitatkozni, hogy ez elégséges-e, lehetne-e
még jobban kinyitni, lehetne-e még bővíteni. Ezek a jogcímek azok, amelyekre érdemes a fókuszt tenni, mint amit
a módosítás tartalmaz. Az én álláspontom szerint nem elégséges. Nyilvánvalóan lehetne még nagyobb mértékű
a tágítás. Alapvetően egy pozitív dolognak élem meg, hogy a városvezetés belátta, hogy itt azért van feladat. Azt
is szeretném megjegyezni, hogy pozitívat mondjak, példás gyorsasággal, hiszen az előző bizottsági ülésen volt
erről szó, és most itt van ezen az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a szociális rendeletnek a
módosítása. Ezt nem a kiváló érvelőképességemnek tudom be, hanem sokkal inkább annak, hogy idén
választási év van. Ennek tulajdonítom azt a példás gyorsaságot. Ami a meglévő jogcímek módosítását illeti,
szeretnék elmondani pár gondolatot az új jogcímekről, mert azok azért érdekesek. Van egy pici „dezsavű”
érzésem, mert 2014-ben pont ugyanilyenkor ültünk egy bizottsági ülés keretében, és az akkori Alpolgármester Úr,
Formanek Gyula hozott be egy módosítást, egy új, nagyszerű vívmányról, ami a védőoltás volt, amit minden
ferencvárosi kap. Ez egy teljesen új jogcím volt, természetesen azt is egy pozitív intézkedésnek éltük meg, de
sajnos elmondtuk azt, hogy ez egy választási intézkedés, és az idő igazolta a mi álláspontunkat, hiszen pár évre
rá gyakorlatilag a városvezetés felszámolta ezt a jogcímet. Van egy olyan félelmem, és jó lenne, ha tudna
Polgármester Úr három bíztató mondatot mondani a ferencvárosiaknak, hogy ezek nem lesznek Ferencvárosban
választási ígéretek, választási intézkedések, amelyeket most meghoznak itt a választások alkalmával, és utána
egyébként nem fogják visszavonni, mint ahogy a védőoltásoknál történt. Megmondom őszintén, hogy bizakodó
vagyok, mert biztos vagyok benne, hogy Polgármester Úr tud mondani erre majd jó mondatokat, tud garanciát
vállalni arra, hogyha Ő fogja megnyerni a választásokat, akkor is érvényben fognak ezek maradni, és nem fogják
„kurtítani” ezekez az intézkedéseket. Éppen ezért szeretnék konkrétumokat is mondani. Ez a ferencvárosi
„Ferencvárosi 65+”. Alapvetően az intézkedés tartalma helytálló és rendben lévő, de azért azt megjegyezném,
hogy más kerületekben is futnak „Ferencvárosi 65+” programok, és lényegesen komplexebbek, lényegesebben
összetettek. „Ferencvárosi „65+ -os járat”, így önmagában eléggé „fapados”-ra sikerült. Értem, hogy gyorsan
kellett valamit lépni, mert, hogy itt nagy a baj, de önmagában bőven lehetne egy komplexebb „65 +”-os programot
is létrehozni. Kezdeti lépésnek tudjuk ezt tekinteni, ezt érdemes bővíteni. A másik intézkedést, kifejezetten
innovatívnak tartom, és egyetlen egy bajom van vele, hogy nem nekem jutott eszembe. Ez az internet támogatás
a fiataloknak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes és progresszív lépés. Azt gondolom, hogy nagyon sok
olyan hátrányos helyzetű fiatal lehet, akinek a családi körülményei nem engedhetik meg azt, hogy internetre
előfizessenek. Ez egy jó támogatási kezdeményezés. Szerintem ezt jobban és előbb meg lehetett volna csinálni.
Bízom benne, hogy ez az intézkedés olyan lesz Polgármester Úr, ami tartósan megmarad Ferencváros
programjai között, mert ez egy jó irány. Ugyanezt tudom mondani a bérlettámogatásról is. Szerintem az, hogy a
gyerekeknek támogatjuk a városon belüli közlekedését, ez is egy helyes és támogatandó cél. Kár, hogy a
ciklusból hátralévő három hónapban jutott eszébe a városvezetésnek. Sokkal lelkesebben jártam volna bizottsági
ülésre, hogyha mondjuk ezek az ötletek a ciklus elején jutottak volna eszébe a városvezetésnek, és nem így a
választási finis kampányában dobták volna be ezeket a nagyszerű programokat. Nem baj, valamikor el kell
kezdeni, én bízom abban, hogy a következő városvezetés, aminek már nyilvánvaló, hogy fordulni fognak a
szerepek és Önök lesznek az ellenzék, azok is tovább fogják vinni ezeket a programokat, sőt, ebben biztos
vagyok, és abba hogy a FIDESZ is ezt folytatni fogja.
Kállay Gáborné: Két dologra szeretnék reagálni. Az egyik az, hogy példás gyorsaságot említ. Ön ezt érzékelte
ezt a példás gyorsaságot, de a helyzet az, hogy az ilyen rendeletmódosítások azért egy hosszabb előkészítést
igényelnek. Nyilvánvalóan meg kellett várnunk a zárszámadást. Ez nem az elmúlt két hét alatt történt, mint ahogy
Ön is érzékeli, hanem ez egy hosszabb folyamat volt, mert nyilvánvalóan több mindent mérlegre kell tenni
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ilyenkor, úgyhogy erre ennyit szeretnék csak mondani. Az oltást, nem is értem, hogy miről beszél, ez abszolút
nem szűnt meg, ugyanis annyi történt, hogy össze lett vonva a HPV oltással az egyéb oltások, és egy
jogszabályba került. Semmifajta megszűnésről én nem tudok, nem tudom, hogy Ön miről beszél ezzel
kapcsolatban. A „fapados” idős témával kapcsolatban mérhetetlenül felháborít, ha valaki ennyire tájékozatlan
Ferencvárosban, hogy nem tudja, hogy Ferencváros kétszer nyerte el az „Idősbarát Önkormányzat” díjat.
Irigyelnek minket a környező kerületek. Előbb-utóbb kénytelenek leszünk valamiféle szigorítást bevezetni, mert
nem szeretnénk, ha programjaink látogatottsága miatt a Ferencvárosiak kerülnének hátrányba, ugyanis több mint
1100 ingyenes programról beszélünk, amiben az egészségmegőrzéstől kezdve 10 féle sportprogram és
tanfolyam szerepel. Nem akarom most ezt felsorolni, mert már annyiszor elmondtuk. Az elmúlt 6 évben
tízszeresére nőtt a programok száma, 22 000-nél több regisztráció volt, és ha nem is az „Idősbarát
Önkormányzat” díjat nézzük, hanem, hogy azok az emberek, akik ezeket a programokat látogatják, akik részt
vesznek ebben az idősügyi programban, mennyire elégedettek ezzel, és mennyire megváltozott az
életminőségük. Azt gondolom, hogy ez Ferencvárosban ez egy abszolút sikertörténet. Nem értem ezt a reagálást
erre a dologra, úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani.
dr. Bácskai János: Tisztelt Bizottság, kedves Torzsa Sándor Úr! Megtisztelő, hogy hozzám intézte a szavait.
„Mit üzen a rádió?”című műsor jutott eszembe gyermekkoromból, és látom már Torzsa Sándort, mint az utca
hírmondóját, hogy a Polgármester azt üzeni: „merthogy kampány van, azt hiszi, hogy nekem kampányol Torzsa
Úr. Csupa jó hír, valóban egyetértek, amit itt lát és hall. Ha tudna mondani olyat, ami megszűnt, akkor lenne
létjogosultsága az eddigi rendeletmódosításoknak, legalábbis az eddigi ciklusban, az elmúlt 5 évben. Ezek a
rendeletmódosítások nem azért születtek meg, hogy egyszer, kétszer, háromszor alkalmazzuk, se nem
„fapados”, nem egyszer használatos rendeletek, hanem ezek kiállták az „idő próbáját” az elmúlt időszakban, ez a
mostani is ki fogja állni. Az, hogy most kerül rá sor, így hozta az élet. Csak azért, mert néhány hónappal
választások előtt állunk, csak azért ne hozzunk új rendeletet, vagy ne módosítsunk rendeletet azt gondolom,
Önök, Ön se várják el.
Mezey István: Személy szerint üdvözlöm a rendelet módosítását ilyen módon is. Örülök, hogy a támogatások
körét tudjuk bővíteni, illetve új támogatási elemek jelentek meg. Egyvalami azonban valóban hiányzik, a
demagógia elleni védőoltást lehet, hogy szintén a rendelet részévé kellene tenni, és hogy ezt ki kapja,
mindenkinek a fantáziájára bízom.
Torzsa Sándor: Alpolgármester Asszony nem pontosan értette azt, hogy én miről beszélek, ezért én szeretnék
Alpolgármester Asszonynak egy kicsit segíteni. Ha kinyitja a rendeletmódosítást, azt a jogcímet, amiről én
beszéltem, azt úgy hívják, hogy „Ferencvárosi 65+”. Nem az Idősügyi Programjáról beszéltem, hanem erről a
jogcímről. Erre jegyeztem meg azt, hogy más kerületekben a „Ferencvárosi 65+” típusú elnevezés alatt egy
komplex program van, nem pedig egy egyszeri 6.000,- forintos pénzösszeg, azokhoz képest a „Ferencvárosi 65+”
program egy „fapados” döntés, lehetne ez alatt a név alatt egy komplexebb programot is bővíteni. Ezért én azt
mondom Alpolgármester Asszonynak, hogy ez egy kezdeti lépés, ezt érdemes továbbvinni, érdemes
továbbbővíteni. Igyekszem mindig nagyon konstruktív kritikákat megfogalmazni, hiszen ez az ellenzéknek a
dolga. Ami nem kritika, azt kérem Alpolgármester Asszony, ne vegye kritikának. Példás, és jól működő
gyorsaságnak gondoltam, ezt az előterjesztést, most ahogy ez történt. A probléma az az, hogy az elmúlt 4 évben
vagy 5 évben nem így történt. Ha így történt volna, akkor ez lett volna a normális működés. Minden egy
értelmezés vitája. Nyilvánvalóan az, hogy ha mondjuk, a rendelet úgy van megalkotva, hogy nem osztja ki a
forrásoknak a 60-70-80 %-át, akkor lehet azt mondani Polgármester Úr, hogy nem vették el a jogcímet, lehet ezt
mondani, csak éppen az emberek nem kapták meg a pénzt. Erre mondom azt, hogy a védőoltások is úgy lettek
beszűkítve, úgy lett módosítva a rendelet, hogy ahhoz képest ahonnan indultunk, lényegesen kevesebben tudják
ma ezt megkapni. Bízok abban, hogy nem az lesz, hogy az internetes támogatást túl tágra nyitják, utána pedig
szépen elkezdik visszavenni a fiataloktól ezt a lehetőséget, ezért jeleztem azt, hogy szerintem az irány jó, de a
védőoltással kapcsolatban is elmondtam azt, hogy jó a rendszer. Ott kell tartani 3-4 évnél magasabb forrásokat,
ugyanez lesz az internetnél is. Polgármester Úr, Alpolgármester Asszony, előre mondom, az első években ez
nyilvánvaló, hogy többe fog kerülni, aztán majd be fog állni, de érdemes ezen a soron ott tartani a forrásokat, és
ne az legyen majd a végén, hogy elkezdik innen elvenni a pénzeket.
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Kállay Gáborné: Egyetlen dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Azt, hogy valamit „Ferencvárosi 65+”-nak
neveznek, vagy úgy nevezik, hogy „A teljesség felé” Idősügyi Programok, az szerintem teljesen mindegy. A
lényeg az, hogy miről szól.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 155/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 111/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 155/2019. sz. –
”A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház
fejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról
157/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 157/2019. sz. előterjesztések határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 112/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 157/2019. sz. –
”Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház fejlesztéssel
kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Okos tantermek kialakításának támogatása
159/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A digitális tantervi rendszer 3 pillérből áll. Eszközökből, tartalmi elemekből és a pedagógusok
képzéséből, hogy ezt tudják használni. A jelen előterjesztés 3 intézményt tartalmaz, akik ilyen okos tantermet
kapnak. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, valamint a Kosztolányi Dezső Általános Iskola. A pénzügyi keret a költségvetésben
rendelkezésre áll. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 159/2019. sz. előterjesztések határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 113/2019. (VI.26.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 159/2019. sz. –
”Okos tantermek kialakításának támogatása” című – előterjesztést.
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Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges
önrész biztosításához támogatás nyújtása
168/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Torzsa Sándor: Ha jól emlékszem, amikor ez az előterjesztés itt járt legelső alkalommal, akkor arról volt szó,
hogy meg tudják valósítani Ferencváros önereje nélkül is ezt a beruházást, és ha most jól értem, akkor kérnek
tőlünk 150 millió forint önerőt. Számomra pontosan nem világos az, hogy mi változott a kiindulási pont és a
jelenlegi pont között. Alapvetően támogatandó dologról van szó, csak érdekelne engem, hogy mi.
Illyés Miklós: Nem tudok semmiféle változásról. A Ferencvárosi Vasutas Sportkör annak idején, amikor ezt
tárgyaltuk, kérte, hogy amennyiben lehetséges, az Önkormányzat egy bizonyos összeggel támogassa.
Semmiféle változásról nem tudok. Úgy látom, más sem. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 168/2019.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 114/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 168/2019. sz. – ”
A Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész
biztosításához támogatás nyújtása” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Mezey István a bizottság tagja nem szavazott.
6./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
154/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 154/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 115/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 154/2019. sz. –
”A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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7./ Alapítványi támogatási kérelmek
161/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Két alapítvány kérelme van előttünk. Felkérem Alpolgármester Asszonyt, hogy tegyen javaslatot a
támogatási összegekre.
Kállay Gáborné: A Horizont Szociális Alapítvány részére a kért maximális összeget, a 933.000,- forintot, a
Medicopter Alapítvány részére pedig 100.000,- forintot javaslom.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 161/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról
Alpolgármester Asszony által javasolt összegekkel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 116/2019. (VI.26.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 161/2019. sz. –
”Alapítványi támogatási kérelmek” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Horizont Szociális
Alapítvány részére 933.000,- forint, a Medicopter Alapítvány részére pedig 100.000,- forint megjelölésével.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
8./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
fordulójához
153/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 153/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 117/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 153/2019. sz. –
”Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához”
című – előterjesztést.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
9./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító okiratának,
SZMSZ-ének, és Szakmai Programjának módosítására
162/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 162/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 118/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 162/2019. sz. –
”Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító okiratának, SZMSZ-ének,
és Szakmai Programjának módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi
munkaterve
152/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 152/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 119/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 152/2019. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve”
című – előterjesztést.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
11./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-261/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Budapest IX. kerület, …. épületben kéri a mellette lévő, egy félkomfortos helyiséget csatolni
M…Z… a 9 éves gyermekével. A Gazdasági Bizottság fog erről az előterjesztésről dönteni, mi csak javaslatot
teszünk ebben. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-261/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 120/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-261/2019.
sz. – ” Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
12./ Javaslat az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-244/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-244/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 121/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a tartósan betöltetlen, Ferencváros közigazgatási területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű 1. sz.
házi gyermekorvosi körzet működtetése érdekében Dr. Diczházy Andrea Ágnes szándéknyilatkozatát elfogadja.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2./ 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 a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében
meghatározott 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére, a 1097 Budapest, Vaskapu u 23.-29. sz. alatti
rendelőben az M2D2 Kft.-vel és az ellátást személyesen nyújtó Dr. Diczházy Andrea Ágnes orvossal
egészségügyi szolgáltatóként a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal feladatellátási
előszerződést köt, és felkéri Polgármestert a feladatellátási előszerződés aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Eljött, és megtisztelte ezzel a bizottságot, Dr. Diczházy Andrea Ágnes, mindenki láthatja, Ő lesz az
új gyermekorvos ebben a körzetben. Köszönjük szépen, hogy itt van.
13./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére
Sz-275/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-275/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 122/2019. (VI.26.) sz.

Határozat
1./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa)
pontja alapján hozzájárul a 19. számú háziorvosi körzet működtetésére a Medico Line Betéti Társasággal és az
ellátásért személyesen felelős Dr. Örsi Krisztina orvossal kötött feladatellátási szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez a Medico Centrum Betéti Társasággal és az ellátásért személyesen felelős Dr.
Zsoldos Noémi Emőke orvossal megkötendő feladatellátási szerződés megkötésének időpontjától.
Határidő: az új feladatellátási szerződés megkötésének időpontja
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja
alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 19. számú háziorvosi körzet
működtetésére a 1091 Budapest, Üllői út 65-67. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Medico Centrum Betéti
Társasággal és az ellátásért személyesen felelős Dr. Zsoldos Noémi Emőke orvossal az Sz-275/2019. számú
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladatellátási előszerződést köt, és felkéri Polgármestert az
előszerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

10

14./ Javaslat a 24. számú háziorvosi körzet működtetésére
Sz-245/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Ebben az előterjesztésben a helyettesítésekről van szó. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk
az Sz-245/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 123/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz.
mellékletében meghatározott 24. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021.
december 10. napjáig a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Keskeny Sándor orvossal kötött
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2019.
augusztus 01-től:
„Helyettesítés rendje:
Dr. Nagy Andrea
saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Börzsöny u. 19.
Dr. Szuhács Dóra
saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Börzsöny u. 19.
Dr. Dudás Anna
Dr. Keskeny Sándor rendelési idejében1098 Budapest, Börzsöny u. 19.”
és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 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 24. számú háziorvosi körzet működtetésére a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel és az ellátásért
felelős Dr. Keskeny Sándor orvossal kötött feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez a Medico Csoport Betéti Társasággal és az ellátásért felelős Dr. Dudás Anna orvossal
megkötendő feladatellátási szerződés megkötésének időpontjától.
Határidő: az új feladatellátási szerződés megkötésének időpontja
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.
(IV.25.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 24. számú háziorvosi körzet működtetésére
a 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Medico Csoport Betéti Társasággal és
az ellátásért személyesen felelős Dr. Dudás Anna orvossal az Sz-245/2019. számú előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal feladatellátási előszerződést köt, és felkéri a Polgármestert az előszerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
15./ Javaslat a 2019. évi alapellátási pályázatok elbírálására
Sz-246/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: 20 pályázat érkezett, egy kis átcsoportosítással. Az Irodának itt van a javaslata, ki, mire kérte ezt a
bizonyos pályázati összeget. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-246/2019. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 124/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati
rendeletében szereplő 3301. „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSB 31/2019.
(III.06.) sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
sorszám
Támogatandó célok,
Keretösszeg a
programok
program
megvalósítására
(bruttó)
1.
Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok
2.100.000,- Ft
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nyitott Egészségnap
Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi
háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-,
és műszerbeszerzésének támogatása
Rehabilitációs úszás
Családi Sport- és Egészségnap
„Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő
Óvodai Egészségnapok
Óvodai fogászati száj-higiénés bemutató
Tartalék
Összesen:

1.000.000,- Ft
5.000.000,- Ft
1.500.000,- Ft
2.300.000,- Ft
350.000,- Ft
1.000.000,- Ft
800.000,- Ft
950.000,- Ft
15.000.000,- Ft

Határidő: 2019. június 26.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával feladat-ellátási szerződés keretében közfinanszírozott
egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz és műszer
beszerzésének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson résztvevők 2019. évi pályázati támogatásáról,
amely támogatási összeg kifizetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete 3301. számú
„Egészségügyi prevenció” költségvetési sor terhére történik.
Pályázó(k)

1.

2.

dr. Zentai Nándor (Vitális Bt.) és
dr. Szíjártó Csaba László (Step By
Step 96 Bt.)
háziorvosok
1093 Budapest, Közraktár u. 24.
dr. Kiss Éva és
dr. Csécsei Márta Éva
házi gyermek-orvosok
Ferencvárosi Gyermek-orvos Kft.
1093 Budapest, Lónyay u. 46.

3.

dr. Kerényi Hajnalka
fogorvos Foglabor Bt. 1093 Budapest,
Pipa u. 4.

4.

dr. Rajcsányi Barbara
fogorvos
KIL Bt.

Pályázati cél(ok)

Támogatási
összeg
(Ft)
boka-kar
index
mérő,
perifériás 300.000.
érbetegségek korai diagnosztizálására

korszerű vizsgálóágy, multifunkcionális 350.000.
nyomtató a párhuzamos betegrendelés
gyorsítása érdekében, zárható fém
műszerszekrény a betegellátáshoz
röntgen
kötény,
pajzsmirigy-védő 125.000.
nyakgallérral
sugárvédelemmel,
váró
komfortosítása,
korszerűsítése
(tükrök,szekrények)
univerzális ultrahangos készülék, korszerű 450.000.
tömőműszerek,
fogorvosi forgószék, korona eltávolító kézi
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5.

6.
7.
8.

9.

1093 Budapest, Pipa u. 4.
dr. Méhész Magdolna,
dr. Takács István
háziorvosok
Areola-med Kft.
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
dr. Szepesi András Gábor
Tinktúra 2009 Bt.
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
dr. Bolváry Katalin
Bolvárydent Bt.
1093 Budapest, Pipa u. 4.
dr. Nyáry Zsolt
Ferenc D. Kft.
1093 Budapest, Pipa u. 4.
dr. Tordy Béla,
dr. Ferenczi Judit,
dr. Somlai András,
dr. Zegnál Mária,
dr. Morsányi Klára,
dr. Környei Zsuzsanna
dr. Jelinek Benjamin Gábor,
dr. Kotányi Péter
1097 Budapest, Drégely u. 19.

10.

dr. Borics Éva
fogorvos
1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

11.

dr. Kiss Pál Zsolt
fogorvos
1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

12.

dr. Horváth Ildikó fogorvos
1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

13.

14.

15.

dr. Buday Zsuzsanna és dr. Kun
Krisztina e.v.
fogorvosok
IXI Dent Bt.
1095 Budapest, Mester u. 45.
dr. Cseh Judit
és
dr. Horváth Dominik
fogorvosok
Kertes-Dent Kft.
1095 Budapest Mester u. 45.
dr. Ravasz Ágnes,
dr. Ventilla Márta Ferencvárosi
Gyermek-orvos Kft
dr. Harangozó Krisztina Erzsébet
házi gyermek-orvosok
Bell Medic
Plus Kft

műszer, váró komfortosítása
inverteres légkondicionáló, betegek részére 200.000.
várótermi komfortosítás

inverteres légkondicionáló, betegek részére 100.000.
várótermi komfortosítás
kézi műszerek, orvosi forgószék, ólomkötény

125.000.

fogorvosi fúró korszerűsítése

100.000.

a rendelő várójának légkondicionálása, mivel
az épület lapostetős kialakítása miatt,
fullasztó a hőség a nyári időszakban, ezért
megviselő a várakozás

900.000.

wi-fi rendszer kiépítése a Toronyház u. 3. sz.
alatti
új
rendelőben.
Az
épület
panelszerkezete miatt költséges a wi-fi
hálózat kiépítése
wi-fi rendszer kiépítése a Toronyház u. 3. sz.
alatti
új
rendelőben.
Az
épület
panelszerkezete miatt költséges a wi-fi
hálózat kiépítése
wi-fi rendszer kiépítése a Toronyház u. 3. sz.
alatti
új
rendelőben.
Az
épület
panelszerkezete miatt költséges a wi-fi
hálózat kiépítése
betegellátás korszerűsítéséhez szükséges
bútorzat cseréje

100.000.

100.000.

100.000.

250.000.

fogorvosi ellátáshoz szükséges bútorzat 250.000.
cseréje

defibrillátor, gyermekek és a felnőtt kísérők
részére

423.000.
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16.

17.

18.

19.

20.

1098 Budapest Csengettyű u. 23.
dr. Sztranyák Anikó Tamara,
a 4 házi gyermekorvos közös rendelőben
dr. Solt Mária,
nyújt orvosi ellátást az 5 körzet betegeinek, a
dr. Külkey Orsolya,
pályázatot közösen nyújtották be. Nanoe
dr. Jakab Zsuzsanna
DC- a rendelő és a váróhelyiség levegőjének
házi
vírus,
baktérium,
gombamentesítése,
gyermekorvos Ferencvárosi
tisztítása, allergének kiszűrése, pára
Gyermek-orvos Kft
figyelése
1097 Budapest Vaskapu u. 23-29.
dr. Gyúró Zoltán
számítástechnikai fejlesztés, betegadatok
fogorvos
tárolására
A-Z Dental Kft.
1093 Budapest, Pipa u. 4.
dr. Honffy Éva
számítástechnikai fejlesztés, betegadatok
Hon-Oral Bt.
tárolására
1093 Budapest, Pipa u. 4.
dr. Örsi Krisztina
doppler UH, defibrillátor, bútorzat, orvosi
háziorvos Medico Line Bt. 1091
szoftver, beteghívó rendszer fejlesztése,
Budapest
hallásvizsgáló készülék
Üllői út 65-67.
dr. Hilgert Géza,
légkondicionáló, bútorzat, defibrillátor
dr. Kamondi Zsuzsanna
dr. Eörsi Dániel
háziorvos
1094 Budapest, Ferenc tér 1.
összesen:

500.000.

100.000.

27.000.
100.000.

400.000.

5.000.000,-

Határidő: 2019. június 26.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával feladat-ellátási szerződés keretében közfinanszírozott
egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz és műszer
beszerzésének támogatására meghirdetett pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
16./ Támogatási kérelmek
Sz-243/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Felkérem Alpolgármester Asszonyt, hogy tegyen javaslatot a támogatási összegekre.
Kállay Gáborné: Az 1956 Magyar Nemzetőrség részére 100.000,- forintot, a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a
Magyar Labdarúgásért KHE részére 150.000,- forintot, a PolePlay Rúdsort és Légakrobatika Egyesület részére
360.000,- forintot, a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda részére 773.000,- forintot, a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete részére 150.000,- forintot, a Siketek Sport Klubja részére 500.000,- forintot, az FTC Icehockey
Utánpótlás Kft. részére 500.000,- forint, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület részére 100.000,- forintot, és az
Egészséges Táplálkozásért Egyesület részére 400.000,- forint támogatási összeget javaslok.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-243/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról
az elhangzott támogatási összegekkel.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 125/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az 1956 Magyar Nemzetőrség részére a Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna megrendezéséhez 100.000,- Ft
összegű támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért KHE részére a ballagó és érettségizett sportolók
megünnepléséhez 150.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ a PolePlay Rúdsort és Légakrobatika Egyesület részére az Egyesület tagja, Marosvölgyi Noémi VB
részvételéhez 360.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
4./ a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda részére a „Ferencvárosi Óvodák Első Kerékpáros Tudáspróbája” elnevezésű
program lebonyolításához 773.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési
feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
5./ a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére a Sz-243/2019. számú előterjesztésben meghatározott
rendezvény megvalósításának támogatása céljára 150.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ a Siketek Sport Klubja részére az V. Siketek Röplabda Bajnokok Ligáján (Varsó) történő részvételhez
500.000,- Ft támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. részére az augusztusi jégkorong toborzó megrendezéséhez 500.000,- Ft
támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület részére a szociális témájú tréningek, mentális felkészítések
megvalósításához 100.000,- Ft támogatást biztosít a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok”
költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ az Egészséges Táplálkozásért Egyesület részére az V. Életminőség Fesztivál megvalósításához 400.000,- Ft
támogatást biztosít a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges támogatási szerződések
megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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17./ Javaslat az ESZSB 67/2019. (IV.24.) számú határozatának módosítására
Sz-248/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” pályázat újabb milliókkal „gazdagodott”, 20 millió
forint összeggel. Ez is egy sikeres pályázat. Nagyon komoly munka az ablak, ajtó és egyéb csere, ez egy nagyon
jól működő program. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-248/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 126/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az ESZSB 67/2019. (IV.24.) számú határozat 1. pontját az alábbira módosítja:
a hatályos költségvetési rendelet 3942. számú sorában elkülönített 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint
keretösszeget pályáztatás útján osztja szét a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” pályázati program
tárgyában a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságával együttműködve.
Határidő: folyamatos, de legfeljebb 2020. április 30.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ az ESZSB 67/2019. (IV.24.) számú határozat 4. pontját az alábbira módosítja:
az Sz-248/2019. számú előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletét képező támogatási szerződést és együttműködési
megállapodást tervezetet elfogadja, és felkéri Polgármestert a szakmai és pénzügyi teljesítést nem érintő,
technikai jellegű módosításokat követően a végleges szerződések aláírására, valamint a pályázati program
megvalósításához szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
18./ Személyi térítési díjak felülvizsgálatát követően megállapított díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-242/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 7 fő kérte 2019. július 1-től a személyi térítési díjak elengedését. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk az Sz-242/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 127/2019. (VI.26.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 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… (1097 Budapest, …..) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2019. június 01-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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ESZSB 128/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 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… (1096 Budapest, …..) szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2019. június 01-től a térítési díj
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 129/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 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…. (1091 Budapest, ….) szociális étkezésért
és személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2019.
június 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 130/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 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…(1098 Budapest, …. szám alatti lakos)
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2019.
június 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 131/2019. (VI.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 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… E… (1095 Budapest, …szám alatti lakos)
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2019.
június 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 132/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 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…(1094 Budapest, …) szociális étkezésért
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és személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2019.
június 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.

Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 133/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 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… P… (1095 Budapest, …szám alatti lakos)
személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2019.
június 01.-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
19./ Volt állami gondozott lakás iránti kérelme
Sz-247/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Ilyés Miklós bizottsági elnök
Illyés Miklós: V… N…kérelme már volt előttünk, sajnos nem Ferencvárosból került állami gondozásra. Nem felel
meg a lakásrendeletben foglalt feltételeinknek. Sajnos az elvetés mellett kell, hogy döntsünk, hiszen a
rendeletnek nem felel meg. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-247/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 134/2019. (VI.26.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy elutasítja V. N…….. alatti lakos lakáshoz jutási
kérelmét.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: Illyés Miklós bizottság elnöke
(4 igen, 1 tartózkodás)
(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
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Pap Andrea
jegyzőkönyvvezető
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