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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil  Bizottság 

2019. december 11-én 13.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem 
 
Jelen vannak:  Torzsa Sándor elnök, 

Jancsó Andrea,  
Takács Zoltán, 
Zombory Miklós, 
Péter Lajos, 
Vida Barbara, 
Kelemen László, 
Haladi-Bús Balázs tagok. 
 

Hivatal részéről: 
Döme Zsuzsanna alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert 
irodavezető-helyettes, Puskás László irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Hajdú Erika 
referens, Janitz Gergő csoportvezető, Petrovitsné Fehér Judit csoportvezető, dr. Szathmáryné dr. Alföldi 
Marianna Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: 
Dr. Kovács József – FESZ Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Mechler András – FESZ Kft. igazgató helyettese, Simon 
Lajos és Pucsek Józsefa Moravcsek Alapítvány képviselői, Cséplő Dániel István, Hidasi Gábor külsős bizottsági 
tag. 
 
Torzsa Sándor: A kiosztott napirendekhez képest érkezett két módosító előterjesztés. Kérem a Tisztelt 
Bizottságot, hogy a 231/2019. sz. – ” Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének 
meghosszabbítása” című – előterjesztést vegyük fel a napirendre. Méghozzá a 12-es napirendi pont elé. Kérdés, 
észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a 231/2019. sz. -”Hasznosított, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása” –előterjesztés napirendre vételéről. 
 
ESZSICB 1/2019. (XII 11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 231/2019. sz. – ” Hasznosított, 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása” című – előterjesztést 12. 
napirendi pontként napirendjére veszi. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

         (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7  bizottsági tag vett részt). 
 
Takács Zoltán képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a módisított napirend egészéről.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 2/2019. (XII 11.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására  
 Sz-357/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 
 215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására 
(egyfordulóban)  
 230/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
4./ Javaslat a Főváros Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára 
biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési  
 222/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
5./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő 
ellátási szerződés megkötésére 
 221/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
6./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek 
bölcsődei ellátása ügyében 
 220/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
7./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására 
 216/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő 
 
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve 
 219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
9./ Javaslat az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9. és 10. házi gyermekorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási 
szerződések módosítására 
 Sz-350/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
10./ Javaslat a 21. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására 
 Sz-351/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
11./ Javaslat az ESZSB 154/2019. (IX.4.) sz. határozatának módosítására 
 Sz-352/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása 
231/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 
 Sz-360/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

                  (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8  bizottsági tag vett részt). 
 
Döme Zsuzsanna: Baranyi Krisztina nevében szeretném köszönteni a Bizottság tagjait, külsős és rendes tagjait 
egyaránt. Az Ő nevében szeretnék jó munkát kívánni a Bizottság munkájához. Sajnos Ő a Fővárosi Közgyűlés 
miatt most nem tud jelen lenni. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására 
 Sz-357/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök 
 
Torzsa Sándor: Az ügyrend szabályozza azt, hogy a bizottságban hogyan folyik a munka. Ez gyakorlatilag úgy 
néz ki, hogy az előterjesztő ismerteti a napirendet hogyha kíván ezzel élni, utána a Bizottság tagjai kérdéseket 
tehetnek föl neki. Erre Ő válaszol, majd a vitát lezárhatjuk. Ha vannak további kérdések, akkor természetesen 
folytatódik a vita. A változás az előző ügyrendhez képest az, hogy a Bizottság állandó meghívottja lett a 
diákpolgármester és az összes a Bizottság hatáskörébe tartozó referens is. Szerintem ez egy fontos hiányosság 
volt, amit mindenféleképpen pótolni kellett. Az én  feladatom az, hogy a kipontozott részekre javaslatot tegyek a 
Bizottság rendes kezdési időpontjára, melyre szerda 13.00 órát javaslok. A Bizottsági elnökének a távolléte 
esetén Jancsó Andreát javaslom a helyettesítésre. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá és a jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Zombory Miklóst javaslom, illetve ha Ő akadályoztatva van, akkor Péter Lajost. Kérdés, észrevétel 
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-357/2019. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
A bizottság tagjai bólogatással jelezték és elfogadták a javaslatot. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 3/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-357/2019. számú előterjesztést 
elfogadja melléklete szerinti tartalommal és azzal a kiegészítéssel, hogy  
-a rendes ülések kezdési időpontja szerda 13.00 óra, 
-a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
tag helyettesíti, 
-a jegyzőkönyvet Torzsa Sándor, a bizottság elnöke és Zombory Miklós bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása 
esetén a jegyzőkönyv aláírására Zombory Miklós helyett Péter Lajos bizottsági tag jogosult 
az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság ügyrendjét elfogadja. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Torzsa Sándor bizottsági elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor:. Az anyag elérhető volt a weboldalon, szép terjedelmes. Vannak benne technikai jellegű 
módosítások, melyek a különböző bérpótlékokból eredeztethetőek, valamint parkolással kapcsolatos átalakítások 
is. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2019. előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 4/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
215/2019. sz. – „Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

 (7 igen, 1 tartózkodás ) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására 
(egyfordulóban) 
 230/2019. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Torzsa Sándor: Ez egy technikai jellegű módosító javaslat. Megváltozott a kerület Szervezeti és Működési 
Szabályzata, enek megfelelően szükség van arra, hogy a névváltoztatásokat átvezessük illetve van egy pontosító 
javaslat, hogy a közmeghallgatások (az évi 3 közmeghallgatás) az 2020. januárjától lépjen csak életbe. Hatályon 
kívül helyezzük azt a „Panelos rendeletet”, amit csak így hívtunk, hogy „Panelos rendelet”, mert ezt már egy 
felsőbb jogszabály szabályozza. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 230/2019. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 5/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
230/2019. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására 
(egyfordulóban)” – című előterjesztést. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

          (7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
4./ Javaslat a Főváros Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők 
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére 
 222/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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Torzsa Sándor: Ez egy meglévő megállapodás, melynek a meghosszabbításáról van szó. Kérdés, észrevétel 
nincs a Bizottság részéről, de részemről lenne. Azt szeretném megkérdezni az Irodától, hogy mi lehet az oka 
annak, hogy a nyugdíjasok körében folyamatosan évről-évre csökken a Könyvtár kihasználtsága. Mit gondolnak, 
hogy mi van e mögött? 
 
Szilágyi Imre: Nem tudom megmondani az okát sajnos. Megpróbáljuk a könyvtárral felvevenni a kapcsolatot, 
talán ők tudnak minket tájékoztatni arról, hogy az igénybevétel miért csökkent a nyugdíjasok körében. Bízom 
abban, hogy azért, mert olyan sok és remek programja van a  nyugdíjasoknak, hogy inkább oda mennek.  
 
Torzsa Sándor: Lenne egy javaslatom Alpolgármester asszony, valamint az Iroda felé is. Mivel látható az, hogy 
a kihasználtság folyamatosan csökken, így van szabad keret. Tehát a költségvetésből le lett faragva valamennyi 
pénz, ezért javasolnám megfontolásra, hogy a 16-tól 25 éves korosztályra is bővítsük ki ezt a lehetőséget. 
Szerintem ez nem egy olyan nagy összeg és nyílván a fiataloknak is jó lenne, ha igénybe tudnák venni ezt az 
ingyenes könyvtárhasználatot. Ez nem egy módosító javaslat, csupán egy megfontolásra szánt elképzelés. 
 
Szilágyi Imre: Még annyi kiegészítést  szeretnék tenni, hogy a táblázat amelyet Elnök úr és Tisztelt bizottsági 
tagok is látnak, az első 3 negyedév adatait tartalmazzák, tehát az utolsó negyedév igénybevételi adatait még 
nem látjuk. Ha a 16-os 17-es, és 18-as évet nézem, akkor ez nagyjából 240 fő körüli szám. Az utolsó negyedév 
adatait még nem kaptuk meg, így elképzelhető, hogy idén is elérünk egy 200 feletti számot.  
 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 222/2019. sz. előterjesztésről. 
 
További hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 6/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
222/2019. sz. – ”Javaslat a Főváros Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben 
részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról” – című előterjesztést. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8  igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
5./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában 
kötendő ellátási szerződés megkötésére 
 221/2019. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Torzsa Sándor:. Ezen előterjesztés esetében egy hosszabbításról van szó. Közben arról értesültem, de ezt majd 
Irodavezető úr elmondja, hogy lesz majd módosítás, mert az Alapítvány jelezte, hogy emelni fog a térítési díjon. 
Illetve egy kérdést sikerült tisztáznunk a bizottsági ülés előtt az Alapítvánnyal kapcsolatban, hogy a tárgyi térítési 
díjban az opcionálisan biztosított étkezés is benne van, tehát azért az ellátottaknak nem kell külön fizetniük. 
 
Szilágyi Imre: Kérem engedjék meg, hogy közben bemutassam a Moravcsik Alapítványnak a képviselőit, akik 
eljöttek a bizottsági ülésre. Simon Lajos úr  a Moravcsik Alapítvány elnöke, illetve Pucsek József a Felépülési 
Központ és Alkotóház intézményvezetője. Köszönjük szépen, hogy eljöttek.2015 óta állunk szerződésben és 
azóta a férőhelyekért havonta 30.000 forintot fizetünk egy férőhelyre és az Alapítvány azzal a tiszteletteljes 
kéréssel fordult hozzánk, hogy ezt szeretnék megemelni az elkövetkezednő 5 ére 10.000 forinttal. Tehát 40.000 
forint lenne havonta és ez alapján a határozati javaslat nem változna, viszont az 1. számú melléklet - az ellátási 
szerződésnek a tervezete – az változna a 3.2. pontnál, ott havonta bruttó 40.000, azaz 40.000 forint egy 
férőhelyre évente, mely összesen bruttó 320.000 forint. Azaz 320.000 forint szolgáltatási ellenértéket biztosít és 
az összesen összeg az pedig 2 millió 880 ezer forintról 3 millió 840 ezer forintra emelkedne, ha a Bizottság 
támogatná a döntést.  
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Torzsa Sándor: Javaslom a Bizottságnak, hogy támogassuka javaslatot. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a 221/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott módosítással együtt. 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 7/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
221/2019. sz. – ”Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában 
kötendő ellátási szerződés megkötéséről” - című előterjesztést az elhangzott módosítással együtt. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
6./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos 
gyermekek bölcsődei ellátása ügyében 
 220/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Torzsa Sándor: Ezen előterjesztésben arról van szó, hogy mi nyújtunk Szigetszentmiklós Önkormányzatának 
ellátást. Igazából ez csak egy keretszerződés, mert Szigeteszentmiklós Önkormányzatának hiába tartjuk fenn a 8 
főt, ezt nem veszik igénybe már évek óta, de ettől függetlenül jelezték, hogy szeretnék ezt a keretszerződést 
megtartani.  
 
Szilágyi Imre: Tisztelt Bizottság tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztés előkészítése Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzatával közösen folyt. Ott a mai napon tartottak képviselő-tesületi ülést és a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a szerződést nem 5 évre kívánják megkötni Ferencváros Önkormányzatával, hanem 
mindösszesen 2 évre szeretnék megkötni. Én ennyi módosítást szeretem volna tenni. Az összeg és minden egyb 
változatlan. Valószínűleg a korábbi évek gyakorlata 2 éves szerződéseket foglalt magába, melyek folyamatosan 
kerültek hosszabbításra. Az ottani Hivatallal történt egyeztetést követően felajánlották az 5 évet, mellyel mi is 
egyetértettünk. Végül a Testület mégis úgy döntött náluk a mai napon, hogy a 2 évet támogatja. A határozati 
javaslat  itt sem változna, viszont az Ellátási Szerződés tervezetének a 8.1. pontja annyiban módosulna, hogy 
határozott időre 2020. január 1-től kezdődően 2022. december 31. napjáig kötik és évente felülvizsgálják. 
 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk először a módosító javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 8/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
220/2019. sz. – ”Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos 
gyermekek bölcsődei ellátása ügyében” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy az Elllátási szerződés 
2 évre kerüljön megkötésre. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 220/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott 
módosítással együtt. 
 
 
 
 



7 
 

ESZSICB 9/2019 (XII.11.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
220/2019. sz. – Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos 
gyermekek bölcsődei ellátása ügyében – című előterjesztést az ESZSICB 8/2019. (XII.11.) számú határozat 
figyelembevételével. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

        (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
7./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására 
 216/2019. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő 
 
Torzsa Sándor: Kevés alkalommal éri nagyobb megtiszteltetés a Bizottságot, mint hogy ennek az Alapítványnak 
a közérdekűvé nyilvánításáról dönthet. Az Alapítvány nagyon régi múltra tekint vissza. A kerületi szociális 
munkások, a szociális szférában dolgozók hozták létre. Az elnök Berecz Dénes személye sem ismeretlen, hiszen 
hosszú éveken keresztül szolgálta/szolgálja a kerületünket. Szóval mindenféleképpen javaslom a Bizottságnak, 
hogy támogassuk az Alapítvány közérdekűvé nyilvánítását. Kitartást és energiát kívánunk Dénesnek a 
munkájához.  
 
Zombory Miklós: Kérdésem lenne egy jogászhoz, hogy lehetsége-e székhely nélkül ez az egész. Eleve el van 
írva az irányítószám, mert a Ráday utca 52. irányítószáma az nem 1090, hanem 1092. Bár valószínűleg ez csak 
elütés. A lényeg, hogy a Ráday 52. földszint 7. szám alatt Heller Edvárd tulajdonosnak a lánya lakik és egy évig 
szívességből megengedte, hogy az levelezési cím legyen, de nem a székhely. Tehát jelen pillanatban az 
Alapítványnak nincs se levelezési címe, sem székhelye.  Ennek megfelelően érdeklődöm a szakemberektől, hogy 
folytatjuk-e az előterjesztésben foglaltak megvitatását vagy levesszük a napirendről. 
 
Berecz Dénes: A Horizont Szociális Alapítvány elnöke vagyok. A székhelyünk Ráday utca 52. fsz. 7. Ez nem 
szívességi megállapodás volt az Edvárdtól és a feleségétől, hanem ez 1991 óta működik. Ez egy olyan 
Alapítvány, amit a Bíróság ezen a lakcímen elfogadott, az Alapító Okiratunkat és a közhasznúságunkat is ezen a 
címen fogadta el és ez a levelezési címet is.Tervezzük, hogy új címre fogjuk bejelenteni az Alapítványt. 1991 óta 
működünk, az Önkormányzattól folyamatosan nyertünk el pályázatokat, mellyekkel fillérre pontosan elszámoltunk  
 
Jancsó Andrea: Az Alapítvány a Bíróság által nyilvántartott civil szervezet és nyilvántartási száma is van. A 
székehelye is be van jegyezve. Tehát ha a Bíróság bejegyezte az Alapítvány székhelyeként ezt a címet, akkor az 
hivatalos. Szerintem így  nem kérdés, hogy itt nem egy székhely nélküli alapítványról beszélünk, hanem bírósági 
nyilvántartásban törvényesen bejegyzett alapítványról, melynek a székhelye az 1090 Budapest, Ráday utca 52. 
fsz. 7. 
 
Zombory Miklós: Nehogy két malomban őröljünk. Nem az Alapítvány munkájával van gondom, én csak a 
figyelmet szerettem volna felhívni. 
 
Kelemen László: Azt gondolom, hogyha a bírósági bejegyzésben az a cím szerepel és  a bíróság elfogadta és 
szabályosan működik az Alapítvány, nem hiszem, hogy nekünk dolgunk volna valamilyen eljárásban ezt 
vizsgálni. Szerintem az előterjesztéshez térjünk vissza. 
 
Torzsa Sándor: A törvényességi kritériumnak egy Alapítvány akkor tesz eleget, hogyha rendelkezik székhellyel. 
A Bíróságon egy székhelyváltás (egy civil szervezetnél) az alsó hangon fél/egy év, a Dénesék ezt a folyamatot 
már elkezdték. Addig az a  székhelye egy szervezetnek, amíg a bíróság át nem jegyzi. Bízom benne, hogy 
ezeket a bürokratikus akadályokat gyorsan le fogja küzdeni a szervezet és ezeken túllendülnek és az érdemi 
munkával tudnak majd foglalkozni. Sajnos ilyen Magyarország, hogy sok a bürokratikus akadály, amit egy civil 
szervezetnek le kell küzdenie. Ehhez is kitartást és energiát kívánunk Önöknek. Kérem, szavazzunk a 216/2019. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 10/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
216/2019. sz. – ”Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására” című - 
előterjesztést. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi 
munkaterve 
 219/2019. , 2019/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Torzsa Sándor: Az előterjesztéshez módosítójavaslat érkezett Baranyi Krisztina polgármester asszonytól, mely 
kiosztásra került. Ebben az anyagban a Bizottságunkat érintő módosítások is vannak. Úgy mint, hogy bekerülne 
májusra a beszámoló a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tevékenységéről és a javaslat a civil és 
egyházi szervezetek  támogatásának egyesítésére. Ez valamilyen szinten benne volt, ez úgy került kiegészítésre, 
hogy az egyházak is hozá lettek téve. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, hogy először a Polgármester asszony 
által benyújtott módosító javaslatról szavazzunk. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 11/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
219/2/2019. sz. – ”Módosító javaslat a 219/2019. sz. előterjesztéshez” című - előterjesztést. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 219/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott 
módosítással együtt. 
 
ESZSICB 12/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
219/2019. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi 
munkaterve” című – előterjesztést az ESZSICB 11/2019. (XII.11.) számú határozat figyelembevételével. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
9./ Javaslat az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9. és 10. házi gyermekorvosi körzetek működtetésére kötött feladatellátási 
szerződések módosítására 
 Sz-350/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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Torzsa Sándor: Látom azt, hogy az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet nem volt betöltve hosszú éveken keresztül 
és most betöltésre került. Viszont itt ha jól értem, akkor azért módosul a többieknek a helyettesítési rendje, mert 
nem kell már helyettesíteni ebben a körzetben. Most akkor Ő nem fog helyettesítést ellátni? 
 
Hajdu Erika: Nem 
 
Torzsa Sándor: Akkor Őt sem helyettesítjük? 
 
Hajdu Erika: Nem. Saját maga fog gondoskodni a helyettesítéséről. 
 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-350/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 13/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének 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 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 1. számú házi gyermekorvosi 
körzet működtetésére az M2D2 Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes ellátást nyújtó dr. 
Diczházy Andrea Ágnes orvossal kötött, 2019. november 01-től 2024. október 31-ig hatályban lévő feladatellátási 
szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontok alábbiak szerinti meghatározásához 2020. január 01-től: 
„Rendelési idő: 

Hétfő:    08.00 – 10.00. 
Kedd:    12.00 – 14.00. 
Szerda:    08.00 – 10.00. 
Csütörtök:   16.00 – 19.00. 
Péntek:    12.00 – 14.00. 
Tanácsadás: 
Szerda:     10.00 –12.00. 
Csütörtök:   14.00 –16.00. 
Iskola-egészségügyi ellátás:  
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. 
kedd:     08.00 –12.00. „ 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
ESZSICB 14/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének 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 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 2. számú házi gyermekorvosi 
körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes 
ellátást nyújtó dr. Sztranyák Anikó Tamara orvossal kötött, 2015. november 01-től 2020. október 31-ig hatályban 
lévő feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 
2020. január 01-től: 
„Helyettesítés rendje: 

dr. Jakab Zsuzsanna, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. 
dr. Solt Mária, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. 
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dr. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Sztranyák Anikó Tamara rendelési idejében, 1097 Budapest, 
Vaskapu u. 23-29.” 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
ESZSICB 15/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének 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 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 3. számú házi gyermekorvosi 
körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes 
ellátást nyújtó dr. Solt Mária orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontok és helyettesítési rend alábbiak szerinti 
meghatározásához 2020. január 01-től: 
„Rendelési idő: 

Hétfő:  09.00 – 12.00. 
Kedd:  08.00 – 10.00. 
Szerda:  14.00 – 16.00. 
Csütörtök: 16.00 – 18.00. 
Péntek:  
páros hét: 16.00 – 18.00. 

 páratlan hét: 08.00 – 10.00.  
Tanácsadás: 

Kedd:   10.00 –12.00. 
Szerda:  12.00 –14.00. 

Helyettesítés rendje: 
dr. Sztranyák Anikó Tamara, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. 
dr. Jakab Zsuzsanna, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Solt Mária rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.” 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8  igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
ESZSICB 16/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének 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 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 4. számú házi gyermekorvosi 
körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes 
ellátást nyújtó dr. Külkey Orsolya orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához  2020. 
január 01-től: 
„Helyettesítés rendje: 

dr. Sztranyák Anikó Tamara, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. 
dr. Csécsei Márta Éva, dr. Külkey Orsolya rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Külkey Orsolya rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-
29.” 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
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Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8  igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
ESZSICB 17/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének 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 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 5. számú házi gyermekorvosi 
körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes 
ellátást nyújtó dr. Jakab Zsuzsanna orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. 
január 01-től: 
„Helyettesítés rendje: 

dr. Sztranyák Anikó Tamara, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. 
dr. Solt Mária, saját rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Jakab Zsuzsanna rendelési idejében, 1097 Budapest, Vaskapu u. 
23-29.” 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
ESZSICB 18/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének 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 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 6. számú házi gyermekorvosi 
körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes 
ellátást nyújtó dr. Ravasz Ágnes orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. 
január 01-től: 
„Helyettesítés rendje: 

dr. Ventilla Márta, saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. 
dr. Harangozó Krisztina Erzsébet, saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Ravasz Ágnes rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 
23.” 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
ESZSICB 19/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének 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 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 7. számú házi gyermekorvosi 
körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes 
ellátást nyújtó dr. Ventilla Márta orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő 
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feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. 
január 01-től: 
„Helyettesítés rendje: 

dr. Ravasz Ágnes, saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. 
dr. Harangozó Krisztina Erzsébet, saját rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Ventilla Márta rendelési idejében, 1098 Budapest, Csengettyű u. 
23.” 
és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
ESZSICB 20/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének 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 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 9. számú házi gyermekorvosi 
körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes 
ellátást nyújtó dr. Csécsei Márta Éva orvossal kötött, 2016. július 01-től 2021. június 30-ig hatályban lévő 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához  2020. 
január 01-től: 
„Helyettesítés rendje: 

dr. Kiss Éva, saját rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46. 
dr. Külkey Orsolya, dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46. 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 
46.” 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8  igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
ESZSICB 21/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének 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 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 10. számú házi gyermekorvosi 
körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, ezen belül a személyes 
ellátást nyújtó dr. Kiss Éva orvossal kötött, 2016. december 11-től 2021. december 10-ig hatályban lévő 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti meghatározásához 2020. 
január 01-től: 
„Helyettesítés rendje: 

dr. Csécsei Márta Éva, saját rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46. 
dr. Külkey Orsolya, dr. Kiss Éva rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46. 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia, dr. Kiss Éva rendelési idejében, 1093 Budapest, Lónyay u. 46.” 

és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
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10./ Javaslat a 21. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására 
 Sz-351/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-351/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 22/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
hozzájárul 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 21. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. 
napjától 2021. december 10. napjáig a Király Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Király Edit orvossal kötött 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2020. január 
01-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Pálvölgyi Gabriella saját rendelési idejében, 1091 Budapest, Üllői út 65-67. 
 
dr. Zsoldos Noémi Emőke saját rendelési idejében, 1091 Budapest, Üllői út 65-67. 
 
dr. Szuhács Dóra  dr. Király Edit rendelési idejében 

1091 Budapest, Üllői út 65-67.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8  igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
11./ Javaslat az ESZSB 154/2019. (IX.4.) sz. határozatának módosítására 

Sz-352/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Arról van szó, hogy egy 86 éves mozgásában korlátozott, fogyatékkal élő idős állampolgár, 
akinek az Önkormányzat 175.000 forint támogatást nyújtott annak érdekében, hogy a kádját modernizálni tudja 
úgy, hogy ő is tudja azt használni és ne kelljen akkorát lépnie. Eredeti döntés értelmében ez egy előfinanszírozás 
lett volna, de az idő hiányában utófinanszírozásban kellene nekünk ezt az összeget biztosítani. Kérem, hogy 
támogassuk ezt a határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-352/2019. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 23/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy  
1). az ESZSB 154/2019. (IX.4.) sz. határozat 1. pontjában szereplő: „akadálymentesítési munkálatok 
költségeinek megelőlegezésére” szöveget az alábbiak szerint módosítja:  
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„akadálymentesítési munkálatok költségeinek utólagos kifizetésére”. 
2). felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása 

231/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: A Daganatos Gyermekekért Alapítvány 18 éve működik a kerületben. Ők korábban az Angyal 
utca 41. szám alatt kaptak helyiséget.  
 
Döme Zsuzsanna: Az Angyal utca alatti helyiségük is használat alatt van, hiszen ott működik az irodájuk. Amiről 
itt az előterjesztésben szó van, az egy raktárként használt helyiség. Ez pluszban az ő helyiségük. Én 
támogatnám, hogy maradjanak. Én személyesen is ellátogattam ide és nagyon jó körülményeket találtam. A 
szervezet folyamatosan és megfelelő módon használja ezt az épületet. Egyébként is szuper az a tevékenység 
amit itt végeznek. Még egy megjegyzésem lenne ehhez a döntéshez, azt jelezték nekem, hogy amit ők vállaltak 
cserébe, hogy az orvosok részére is egy képzést tartanak egy évben egyszer. Jelezték, hogy erre a jelentkezők 
száma elég csekély szokott lenni, tehát nincs nagy érdeklődés. Ez tényleg csak egy megjegyzés, hogy próbáljunk 
ezen segíteni, mert tényleg fontos ez a képzés, amit ők ilyenkor tartatnának.  
 
Torzsa Sándor: Ha jól értem, akkor nekünk itt ennél az előterjesztésnél annyi a döntési lehetőségünk, hogy 
javasoljuk a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak, hogy kössön szerződést az Együtt a Daganatos 
Gyermekekért Alapítvánnyal a Haller utca 26. fsz. 4. sz. ingatlan meghosszabbítására.  
 
Döme Zsuzsanna: Erről a Tesület dönt. 
 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 231/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 24/2019 (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
231/2019. sz. – ”Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

          (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 
 
13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 
 Sz-360/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Torzsa Sándor: Erről korábban mindig zárt ülésen tárgyaltunk, javaslom, hogy a jövőben nyílt ülésen döntsünk 
ezekről a lakásokról. Megjegyzem, hogy nem a Bizottság dönt a lakásokról ez esetben sem, hanem a Gazdasági 
és Közbeszerzési Bizottság. Mi csak azt tudjuk vizsgálni, hogy szociális szempontok alapján méltányolhatóak-e a 
kérések. 
 
Péter Lajos: Az előző ciklusban is 5 éven keresztül támogattam a csatolásokat, már csak azért is, mert kisebb 
lakásból próbálnak nagyobba integrálni. Ők igazság szerint saját maguk fizetnék ezt az egészet. Többségében 



15 
 

úgy néz ki sikeres az egész, melyet megszavazott a Gazdasági Bizottság. Amelyet nem az egy más kérdés 
természetesen. De én most is vállalom, hogy támogatni fogom ezt az ügyet. 
 
Torzsa Sándor: Az egyik határozati javaslat V. M. G szól, ő ………. szám alatt 1 szobás 23,8 m2 komfort nélküli 
bérleményéhez szeretne hozzácsatolni 25,4 m2-es alapterületű szintén komfort nélküli lakást. Így lenne nem 
egészen 50 m2. A 8 éves kisfiával él együtt, valószínűleg komfortosítani is tudja majd a lakást.  
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a Sz-360/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról V. M. G. 
vonatkozásában. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:     
 
ESZSICB 25/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottságnak az – Sz-360/2019. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – 
előterjesztést V. M. G. vonatkozásában. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Torzsa Sándor 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: A második javaslat az érdekesebb ennél. S. E. és S. E.. A Budapest IX.. szám alatti 2 szobás 42 
m2 alapterületű komfort nélküli bérleményéhez hozzácsatolni, ugyanabban a házban egy másik 24 m2-es lakást. 
Így a lakás 66 m2-es lenne. Itt többen laknak, összesen öten. A gyerekek már nem kiskorúak, hanem 30, 26 és 
22 évesek és elég szép jövedelemmel rendelkezik a család. Kb. az egy hóra jutó családi jövedelem az 1.147.000 
forint. Kérem, szavazzunk a Sz-360/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról S. E. és S. E. vonatkozásában. 
 
ESZSICB 26/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottságnak az – Sz-360/2019. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – 
előterjesztést S. E. és S. E. vonatkozásában.” 

(2 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Köszönöm a részvételt mindenkinek, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
          Torzsa Sándor 
                            elnök 
 
Zombory Miklós 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Sentényi Lilla 
jegyzőkönyvvezető 
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