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

Kivonat 
készült az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság 2020. július 29-én 

13.00 órakor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör 
ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása 

125/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
ESZSICB 79/2020. (VII.29.) sz. 
 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
125/2020. sz. – „Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör 
ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása” című – előterjesztést azzal a javaslattal, hogy első helyre Dr. M. A.-t, 
második helyre Dr. G. P. és harmadik helyre K. A.-t javasolja. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

 (7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban 
(LÉLEK-Program) történő, 2. szintű elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

Sz-155/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester 

 
ESZSICB 92/2020. (VII.29.) sz. 

 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 
7/2006. (III.10.) rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján dönt L. Gy. (sz.: , ………………….-án, an.: .) 
……………………………sz.  alatti lakos ideiglenes elhelyezéséről, egy év határozott időtartamra a 
………………………………….. szám alatti, 28,09 m2 alapterületű, 1 szoba félkomfortos lakás felhasználásával.  
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 93/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 
7/2006. (III.10.) számú rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján dönt N. G. (sz.:.,…………………-án., an.: 
………….) ……………………………… szám alatti lakos ideiglenes elhelyezéséről egy év határozott időtartamra a 
…………………………….. szám alatti, 42,10 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos lakás felhasználásával.  
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Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 94/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 
7/2006. (III.10.) számú rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján dönt N. Z. (sz.:, ………………….-án., an.: 
………………..) ………………………………. sz. alatti lakos ideiglenes elhelyezéséről egy év határozott 
időtartamra a ………………………………. szám alatti, 26,64 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos lakás 
felhasználásával.  
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 95/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az I., II. és III. 
határozati javaslatban foglaltnak megfelelően gondoskodjon a bérleti szerződések megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban 
(LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése 

Sz-156/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester 

 
ESZSICB 96/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és 
megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja alapján 
úgy dönt, hogy P. R. M. (sz.: ., …………………-án., an.: ….)  ……………………..  szám alatti lakos részére a 
LÉLEK-Programon belüli harmadik szintű elhelyezés keretében a 298/2020. (VI.15.) számú önkormányzati 
határozatban megjelölt …………………………………. sz. alatti, 27,66 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos 
lakás kerüljön bérbeadásra 36 hónap határozott időtartamra, amennyiben az Sz-156/2020. számú 
előterjesztés 4. számú mellékletét képező együttműködési megállapodás megkötésre kerül, és felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2020. július30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadja az Sz-156/2020. számú előterjesztés 

4. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 
annak megkötéséről. 
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Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
(8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 

 
ESZSICB 97/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére 
vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy J. M.-
né (sz.: , ………………….., an.: …….)  …………………………………….. sz. alatti lakos részére a LÉLEK-
Programon belüli harmadik szintű elhelyezés keretében a 298/2020. (VI.15.) számú önkormányzati határozatban 
megjelölt ……………………………… sz. alatti, 32,55 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos lakás kerüljön 
bérbeadásra 36 hónap határozott időtartamra, amennyiben az Sz-156/2020. számú előterjesztés 5. számú 
mellékletét képező együttműködési megállapodás megkötésre kerül, és felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadja az Sz-156/2020. számú előterjesztés 
5. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 
annak megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
12./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek 

Sz-159/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina 

 
ESZSICB 98/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 
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 K. Z. (……………………...) szállítással történő szociális étkezésért és személyi gondozásért fizetendő 
személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2020. augusztus 01-től a térítési díj soron 
következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2020. július 29. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 99/2020. (VII.29.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 
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 F. I. (………………………...) szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2020. augusztus 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2020. július 29. 
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Felelős: Torzsa Sándor elnök 
(8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 

 
k.m.f. 

 
 

 Torzsa Sándor s.k. 
  elnök 
 
 


