Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. szeptember 4-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,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits
Ákos Jenő aljegyző, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Romhányi Ildikó
irodavezető-helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Szili Adrián
irodavezető, dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Gál Antal csoportvezető, Dr. 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, Dr. Molnár
Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Kovács József FESZ Kft.
ügyvezető igazgatója, Dr. Jelinek Benjámin FESZ Kft. orvosigazgatója, Dr. Mechler Adrás FESZ Kft.
igazgatóhelyettese, Szilágyiné Végh Csilla.
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm Polgármester Urat, Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester Urat,
Igazgató Urat, minden kedves irodavezetőt és miden kedves megjelentet. Megállapítom, hogy 6 fővel a Bizottság
határozatképes, úgyhogy én a bizottsági ülést megnyitom. Egy sürgősségi indítványt szeretnék napirendre venni.
Javaslom, hogy az Sz-310/2019. sz. – „Sürgősségi indítvány Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület
támogatására” című előterjesztést az utolsó napirendi pontként tárgyalja a bizottság. Van-e a napirendhez
kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem, hogy a módosított napirendről szavazzunk.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 137/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
177/2019., 177/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására
179/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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3./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati
rendelet módosítása (egyfordulóban)
181/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
4./ Alapítványi támogatási kérelmek
180/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-283/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a 24. háziorvosi körzet működtetésére feladat-ellátási szerződés megkötésére
Sz-281/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére feladat-ellátási szerződés megkötésére
Sz-280/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a 11., 12. és 13. fogorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
Sz-291/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a 30. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-284/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-288/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-298/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Támogatási kérelmek
Sz-282/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására
Sz-302/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Sürgősségi indítvány Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület támogatására
Sz-310/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
177/2019., 177/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Az első napirendünk az Önkormányzat idei évi költségvetésének a módosítása, a 177/2019.,
illetve a 177/2/2019. sz. előterjesztések. Egyet emelnék ki a költségvetésünkből: a 9 óvodánkban légtisztító
készüléket kívánunk beszerezni a még tisztább óvodai levegő érdekében. Ez mintegy 21 millió forint, pollenek,
allergének, vírusok, baktériumok eltávolítására. Ezt emeltem volna ki, de természetesen kérdezem, hogy
kérdések, észrevételek vannak-e a költségvetés módosításához. A részletek a mellékletekben megtalálhatók.
Polgármester Úr is itt van, a Pénzügyi Iroda vezetője is. Ha nincs kérdés, észrevétel, akkor kérem, hogy
szavazzunk a 177/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 138/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 177/2019 sz. –
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. szeptember 5.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.
26.) önkormányzati rendelet módosítására
179/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Látható, hogy az Elamen Zrt. a közétkeztetési szolgáltatást emeli a mindenkori inflációnak
megfelelően. 11 intézményben történik mindez. Annyit azért hozzáfűznék, hogy a személytérítési díj nem
változik, viszont nyilván a mi hozzájárulásunk igen. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 179/2019. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 139/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 179/2019. sz. –
”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. szeptember 5.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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3./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
181/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
Illyés Miklós: Itt a bevezetésben kell pontosítani, hogy milyen törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a
rendeletet a Képviselő-testület. Ez kerül pontosításra. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 181/2019. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 140/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 181/2019. sz. –
”A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati
rendelet módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. szeptember 5.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Alapítványi támogatási kérelmek
180/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Az előterjesztésben két támogatás a „Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi” költségvetési sorról
történik. A Bakáts Alapítvány kér egy őszi kirándulás költségeihez hozzájárulást, illetve a Reménysugár a Beteg
Gyerekekért, Rászorultakért és Betegekért Alapítvány a Jahn Ferenc Kórház koraszülött osztálya részére kér
orvosi műszereket és eszközöket. Megadom a szót alpolgármester asszonynak és alpolgármester úrnak a
Bakáts Alapítvánnyal és a Reménysugár Alapítvánnyal kapcsolatban.
Kállay Gáborné: A Bakáts Alapítvány javára 200.000 Ft támogatást javaslok, a Reménysugár a Beteg
Gyerekekért, Rászorultakért és Betegekért Alapítvány számára 150.000 Ft-ot.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 180/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott
módosítással együtt.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 141/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 180/2019. sz. –
”Alapítványi támogatási kérelmek” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy Bakáts Alapítványnak
200.000 Ft, a Reménysugár a Beteg Gyerekekért, Rászorultakért és Betegekért Alapítványnak 150.000 Ft
megjelölésével.
Határidő: 2019. szeptember 5.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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5./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére
Sz-283/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-283/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 142/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) sz.
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 az Sz-283/2019. sz. előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal feladatellátási szerződést köt 2019. november 01-től 2024. október 31-ig, és
felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat a 24. háziorvosi körzet működtetésére feladat-ellátási szerződés megkötésére
Sz-281/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Lejárt szerződésről van szó, amit 5 évre meghosszabbít a Bizottság, amennyiben igennel szavaz
most. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-281/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 143/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) sz.
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 24. számú háziorvosi körzet működtetésére 2019.
november 01-től 2024. október 31-ig, 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 Sz281/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladatellátási szerződést köt, és felkéri
Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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7./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére feladat-ellátási szerződés megkötésére
Sz-280/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Hasonló, mint az előző, csak egy másik háziorvosi körzetben. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk az Sz-280/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 144/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) sz.
önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 19. számú háziorvosi körzet működtetésére 2019.
november 01-től 2024. október 31-ig, 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-280/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladatellátási szerződést köt és felkéri a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
8./ Javaslat a 11., 12. és 13. fogorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések
módosítására
Sz-291/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Ebben az előterjesztésben a költöztetésről is szó van. Közel 800.000 Ft áll erre rendelkezésre,
hiszen át fognak költözni a Merényiből az Ecseri útra. A Toronyház utca 3.-ba. Itt komoly berendezések
átköltözéséről van szó, úgyhogy erre kérnék pénzt, és ez rendelkezésre áll az „Egészségügyi prevenció”
költségvetési sorról. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-291/2019. sz. előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 145/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú 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.) sz. önkormányzati rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 11. számú fogorvosi körzet
működtetésére a DOKT-ORÁL Bt. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Borics
Éva fogorvossal kötött, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig hatályban lévő feladatellátási szerződést az Sz291/2019. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja 2020. január 1-től, és felkéri a
Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-291/2019. sz. előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 146/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú 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.) sz. önkormányzati rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 12. számú fogorvosi körzet
működtetésére a FOG-MŰ Bt. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Horváth
Ildikó fogorvossal kötött, 2018. január 1-től 2022. december 31-ig hatályban lévő feladatellátási szerződést az Sz291/2019. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja 2020. január 1-től, és felkéri a
Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-291/2019. sz. előterjesztés 3. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 147/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú 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.) sz. önkormányzati rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 13. számú fogorvosi körzet
működtetésére dr. Kiss Pál Zsolt fogorvos egészségügyi szolgáltatóval kötött, 2018. január 1-től 2022. december
31-ig hatályban lévő feladatellátási szerződést az Sz-291/2019. számú előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal módosítja 2020. január 1-től, és felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-291/2019. sz. előterjesztés 4. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 148/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat
felhasználására vonatkozó ESZSB. 31/2019. (III.6.) sz. határozat 1. pontjában a 8. tételt az alábbiak szerint
módosítja:
„8.
A 11.,12.,13. fogorvosi körzeteket ellátó fogorvosi rendelések 1098 Budapest Toronyház u. 3/B. sz. alatti
fogorvosi rendelőbe történő áthelyezése: 800.000,- Ft”.
Határidő: 2019. szeptember 4.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

7

Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-291/2019. sz. előterjesztés 5. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 149/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat
felhasználására vonatkozó ESZSB. 31/2019. (III.6.) sz. határozat 1. pontjában szereplő 8. tétel terhére egyszeri
260.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 11. sz. fogorvosi körzetet működtető DOKT-ORÁL Bt. egészségügyi
szolgáltató részére, a 2020. január 1-től a 1098 Budapest Toronyház u. 3/B. sz. alatt működő fogorvosi rendelőbe
való áthelyezési költségeinek támogatására, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási
szerződés megkötéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-291/2019. sz. előterjesztés 6. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 150/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat
felhasználására vonatkozó ESZSB. 31/2019. (III.6.) sz. határozat 1. pontjában szereplő 8. tétel terhére egyszeri
260.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 12. sz. fogorvosi körzetet működtető FOG-MŰ Bt. egészségügyi
szolgáltató részére, a 2020. január 1-től a 1098 Budapest Toronyház u. 3/B. sz. alatt működő fogorvosi rendelőbe
való áthelyezési költségeinek támogatására, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási
szerződés megkötéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-291/2019. sz. előterjesztés 7. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 151/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat
felhasználására vonatkozó ESZSB. 31/2019. (III.6.) sz. határozat 1. pontjában szereplő 8. tétel terhére egyszeri
260.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 13. sz. fogorvosi körzetet működtető dr. Kiss Pál Zsolt egyéni vállalkozó
egészségügyi szolgáltató részére, a 2020. január 1-től a 1098 Budapest Toronyház u. 3/B. sz. alatt működő
fogorvosi rendelőbe való áthelyezési költségeinek támogatására, egyben felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
9./ Javaslat a 30. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-284/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-284/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 152/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú 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.) sz. önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 30. számú háziorvosi körzet
működtetésére a MEDOLIN Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. Olasz
József orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő feladatellátási szerződést az
Sz-284/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja 2019. szeptember 1-től, és felkéri a
Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-288/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: S. F. Zs. a ….. kéri csatolásra a fszt. 4-est. Kint jártam, úgy látom, hogy a kérés támogatható. A
FESZ Kft. is támogatja, el lehet olvasni, hogy mit írtak róla. Egy rendes családról van szó, kérem, hogy
támogassa a Bizottság. Természetesen erről a Gazdasági Bizottság fog dönteni. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk az Sz-288/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 153/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-288/2019.
sz. – ” Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést S-né F. Zs. vonatkozásában.
Határidő: 2019. szeptember 4.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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11./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-298/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A Tinódi u. 8-ban kéri egy hölgy a lakásban elvégzendő akadálymentesítést. A költsége mintegy
175.000 Ft: kádátalakítás, speciális nyitható ajtóval történő ellátás. A rendeletünk lehetővé teszi, hogy 500.000
Ft-ig támogassuk. Kérem, hogy támogassuk. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-298/2019. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 154/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése alapján S-S. E.
S-né 1095 Budapest, … szám alatti lakos kérelmét támogatja, és az általa lakott lakásban kivitelezendő
akadálymentesítési munkálatok költségeinek megelőlegezésére egyszeri bruttó 175.000 Ft összegű támogatást
nyújt részére az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3943.
„Akadálymentesítési támogatás” költségvetési előirányzat terhére.
2./ felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
12./ Támogatási kérelmek
Sz-282/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Két előterjesztés van előttünk: egyrészt a Siketek Sport Klubja, illetve az Európa 2024 Ifjúsági,
Kulturális és Sportegyesület, amelyik a Leövey Klára Gimnáziumban működik.
Kállay Gáborné: A Siketek Sport Klubjának a kért 280.000 Ft-os támogatást, az Európa 2024 Ifjúsági, Kulturális
és Sportegyesület számára pedig a kért 840.000 Ft-os támogatást javaslom.
Illyés Miklós: Köszönöm, a Siketek Sport Klubjának 280.000 Ft-os, az Európa 2024 Ifjúsági, Kulturális és
Sportegyesület részére pedig 840.000 Ft a javaslat. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-282/2019.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott módosításokkal együtt.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 155/2019. (IX.4.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Siketek Sport Klubja részére a 2019. évi Siketlimpián való részvételhez és az arra történő felkészüléshez
280.000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 3143.
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sora terhére.
Határidő: 2019. szeptember 4.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ az EURÓPA 2024 Ifjúsági és Kulturális Sportegyesület részére a Budapest IX. kerületben történő
szabadidősport feladatainak ellátásához 840.000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sora terhére.
Határidő: 2019. szeptember 4.
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Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges támogatási szerződések
megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: r. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
13./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására
Sz-302/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Minden évben kiírás van 5 millió forintig, erre jelentkezhetnek, A és B. Itt a munkacsoportban
mindig a bizottság tagjai voltak, de most választások vannak, úgyhogy a javaslat az iroda két referense, illetve az
irodavezető úr. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-302/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 156/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-302/2019. számú előterjesztésben foglalt
feladatok ellátása érdekében a Bursa Hungarica munkacsoportot hoz létre, melynek létszámát 3 főben állapítja
meg, és tagjai közé az alábbi személyeket választja:
1. Oláh Anna esélyegyenlőségi referens
2. Rapi István drogprevenciós és ifjúsági referens
3. Szilágyi Imre irodavezető
A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2019. szeptember 4.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
14./ Sürgősségi indítvány Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület támogatására
Sz-310/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület a támogatást kér. Pontos költségvetést nyújtott
be, a kérése 2.000.000 Ft, ami a „Szociális és köznevelési” költségvetési soron rendelkezésre áll. Kérdés,
észrevétel?
Torzsa Sándor: Csak egy technikai jellegű kérdés. Bizottsági elnök úr, kérem, segítsen nekem, hogy ez a Tar
József, aki az egyesület elnöke, azonos-e azzal a roma fiúval, aki nálunk itt a kerületben a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak Elnöke?
A kérdésre érdemi válasz nem hangzott el.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-302/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 157/2019. (IX.4.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület részére a Budapest IX. kerületben történő szabadidősport
feladatainak ellátásához 2.000.000,- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sora terhére.
Határidő: 2019. szeptember 4.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az 5 éves munkáját, és a következő bizottságnak hasonló
jó munkát kívánok. Köszönöm mindenkinek, az ülést bezárom.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök

Péter Lajos
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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