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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. szeptember 4-én 

14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
  Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 

Jelen vannak:  Illyés Miklós – elnök, 
   Zombory Miklós,  
   Mészáros László, 
   Torzsa Sándor,  
   Nikodém Lajos tagok.  
 
Hivatal részéről: , dr. Szabó József aljegyző,  

dr. Mizsák Ildikó irodavezető,  
dr. Hosszú Károly, irodavezető, 
dr. Riskó György jogi munkatárs, 
T. Zuggó Tünde alpolgármesteri főmunkatárs,  
Mihályi György alpolgármesteri tanácsadó, 
Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda munkatárs,   

   Koór Henrietta csoportvezető,  
Gólya Orsolya – jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak: Csonka Gyula Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,Szabó Zoltán Ferencvárosi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese, dr. Kovács József FESZ Kft. ügyvezető igazgatója, Gedeon 
Andor FESZGYI igazgatója. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről 
megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. . A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Torzsa Sándor: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 184/2013. (IX.04.) sz.  

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Állami gondozottak lakáskérelme 

Sz-360/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
2./ Dr. Eörsi Dániel háziorvos kérelme a 17. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-357/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
3./ 8. sz. gyerek háziorvosi körzet működtetése és a 7. sz. gyerek háziorvosi körzet rendelési idejének 

módosítása 
Sz-358/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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4./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem 

Sz-359/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Torzsa Sándor: Köszönöm szépen a bizottságnak a figyelmét, és a figyelmébe ajánlom, hogy elkezdődött a 
tanév és több iskolában problémát jelent a „létszámstop” miatt az, hogy nem tudtak szerződést kötni a tanárokkal. 
Így az órarendek nem feltétlenül egyeznek, és az iskolák nem tudnak megfelelő létszámban működni. Jó lenne 
látni ezt szerintem egy egységes dokumentumban, ha erre van mód, hogy ez hány tanárt érint, hány óra marad el 
emiatt itt Ferencvárosban. Nem tudom, hogy ezt lehet-e kérni a tankerülettől vagy az intézményfenntartótól, hogy 
legyen egy ilyen dokumentum. Lehet, hogy ha az önkormányzat esetlegesen beszállna ebbe a nyomást gyakorló 
körbe, akkor hamarabb megoldódnának ezek a problémák, mert konkrétan van olyan, akinek négy hónapja nem 
tudják aláírni a munkaszerződését, pedig így elég nehéz a tantervet és az órákat teljesíteni. 
 
Illyés Miklós: Köszönöm, és Képviselő úrnak elmondom, hogy amióta nem fenntartó az önkormányzat, a 
tantárgyfelosztásra, órákra nincsen kihatásunk. Természetesen tudunk erről, szerintem a tankerület felé kellene 
jelezni, és meg is fog oldódni egy-két héten belül. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Állami gondozottak lakáskérelme 

Sz-360/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Első napirendi pontunk állami gondozottak lakáskérelme című előterjesztés. Két volt állami 
gondozottról van szó, Szuhanyik Péterről és Horváth Tiborról. A Gazdasági Bizottság kijelölt számukra két lakást, 
a Lónyay utca 26. sz. alatti, illetve a Tűzoltó utca 33/A. sz. alatti lakásokat. Mindkét volt állami gondozott 
megtekintette és elfogadta a lakást. Kérem, szavazzunk a Sz-360/2013. számú előterjesztés első határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 185/2013. (IX.04.) 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és szerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) 
számú rendelet  4. §. (5) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Szuhanyik Péter Lajos volt állami gondozott részére 
a Gazdasági Bizottság GB. 208/2013.(VIII.26.) számú határozatában megjelölt Budapest IX. Lónyay u. 26. 2. lh. 
1. em. 55. szám alatti, 26,20 m² alapterületű, 1 szoba komfortos lakás kerüljön bérbeadásra. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-360/2013. számú előterjesztés második határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 186/2013. (IX.04.) 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és szerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) 
számú rendelet 4. § (5) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Horváth Tibor volt állami gondozott részére a 
Gazdasági Bizottság GB. 208/2013.(VIII.26.) számú határozatában megjelölt Budapest IX. Tűzoltó u. 33/a fszt. 
15. szám alatti, 25,33 m² alapterületű, 1 szoba komfortos lakás kerüljön bérbeadásra.  
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Dr. Eörsi Dániel háziorvos kérelme a 17. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-357/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A második számú napirendi pontunk, Dr. Eörsi Dániel kérelme. Egy szolgáltató váltásról van szó, 
mint korábban is, szerintem ez támogatható. Kérdés,észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-357/2013. 
számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 187/2013. (IX.04.) 

Határozat 
Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. melléklet 
II. fejezet 3./fb) pontja alapján hozzájárul a 17. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére az Eörsi 
Zsuzsanna Szolgáltató Bt-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr. Eörsi Dániel háziorvossal kötött 
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2013. szeptember 30. napjától. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 188/2013. (IX.04.) 

Határozat 
Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. melléklet 
II. fejezet 3./fb) és 3/fc) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 
körzetek meghatározásáról szóló  30/2011.(XI.14.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 17. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a IX. Ferenc tér 1. szám alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel és az ellátásért személyesen kötelezett Dr. Eörsi 
Dániel háziorvossal az Sz-357/2013. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási 
szerződést köt, 2013. október 01. napjától 2018. szeptember 30. napjáig  és felkéri  Polgármester urat a 
szerződés aláírására.  
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ 8. sz. gyerek háziorvosi körzet működtetése és a 7. sz. gyerek háziorvosi körzet rendelési idejének 
módosítása 
Sz-358/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A hármas számú napirendi pontunk a 8. számú gyermek háziorvosi körzet működtetése, és a 7. 
számú gyermek háziorvosi körzet rendelési idejének a módosítása. Ismét egy szolgáltató váltásról, illetve a 
gyermek háziorvosi szolgálatnál rendelési idő módosításról van szó. Kérem, szavazzunk a Sz-358/2013. számú 
előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 189/2013. (IX.04.) 

Határozat 
Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. melléklet 
II. fejezet 3./fb) pontja alapján hozzájárul a 8. számú gyerek háziorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr. Harangozó Krisztina Erzsébet háziorvossal kötött 
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2013. szeptember 30. napjától. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 190/2013. (IX.04.) 

Határozat 
Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. melléklet 
II. fejezet 3./fb) és 3/fc) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 
körzetek meghatározásáról szóló 30/2011.(XI.14.) számú önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 8. számú gyerek háziorvosi körzet működtetésére a IX. Csengettyű u. 23. szám alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Bell-Medic Plus Szolgáltató Kft-vel és az ellátásért személyesen kötelezett Dr. Harangozó 
Krisztina Erzsébet háziorvossal az Sz-358/2013. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat 
ellátási szerződést köt, 2013. október 01. napjától 2018. szeptember 30. napjáig  és felkéri  Polgármester urat a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 191/2013. (IX.04.) 

Határozat 
Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. melléklet 
II. fejezet 3./fb) pontja alapján úgy dönt, hogy  a 7. számú gyerek háziorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr. Ventilla Márta háziorvossal kötött feladat-ellátási 
szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott ellátási rend hétfői napokon 08.00-10.00 óra időpontra 
módosuljon, 2013. október 01. napjától és felkéri Polgármester urat a feladat-ellátási szerződés módosítására. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem 
Sz-359/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 

 
 
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom. 

 
 

k.m.f. 
 
 

Illyés Miklós 
elnök 

Gólya Orsolya 
jegyzőkönyvvezető 
 
 

 


