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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. december 09-én 

14.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Mezey István, 
   Gyurákovics Andrea, 

Kulpinszky Eleonóra, 
dr. Kornya László, 

   Péter Lajos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre 
irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. 
Kovács Györgyi csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda 
munkatársa, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 
Központ vezetője, Dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatója, Lengyel 
Zoltánné, Káldy Györgyné bölcsődevezetők, Pál Tibor képviselő. 
 
Illyés Miklós: Tisztelettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, a megjelent intézményvezetőket, a Hivatal részéről megjelenteket, 
meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A 
napirendben módosítást kérek. A 8. számú napirendi pontban szereplő Sz-602/2015. számú – A Déméter 
alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztés képviselő-testületi hatáskörű ügyet tartalmaz, hiszen 
alapítványról tárgyalunk az előterjesztés kapcsán, ezért kérem, hogy 260/2015. számú – „Sürgősségi indítvány a 
Démétér Alapítvány támogatására” című – előterjesztésként tárgyaljuk. Kérem, szavazzunk a módosított 
napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 376/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve 
 236/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye  

Sz-588/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ A Gazdasági Bizottság GB 247/2015.(X.14.) és a GB 248/2015.(X.14.) számú határozatok visszavonása, és új 
döntés meghozatala a csatolási ügyben  

Sz-586/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából 
 250/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  
 
5./ Javaslat 7 tanterem, valamint kiszolgáló helyiségek átadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
részére 
 248/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
6./ Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat biztosítására kötött megállapodás módosítására 
 251/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

7./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
249/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Sürgősségi indítvány a Démétér Alapítvány támogatására 

260/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények új Szervezeti és Működési szabályzatának 
elfogadására 

Sz-606/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

10./ Javaslat a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése érdekében a General Medical Kft-vel kötendő feladat 
ellátási előszerződés megkötésére 

Sz-603/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
11./ Üllői út 65-67. szám alatti rendelő felnőtt háziorvosainak rendelési idő módosítás iránti kérelme 

Sz-600/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

12./ Javaslat a kerületi működtetésű köznevelési intézmények részére történő könyv és társasjáték biztosítására 
Sz-601/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi 
munkaterve 
 236/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Elhangzott egy észrevétel a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén, mely szerint 
a Képviselő-testület 2016. március 3-án tartandó ülésének „Ferencváros József Attila Díja” adományozása 
napirendi pontja előterjesztőjeként bizottságunk került megjelölésre, ám ebben az esetben a Kulturális, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság és annak elnöke az előterjesztő és elbíráló. Kérem, ezzel a módosítással 
szavazzunk a 236/2015 sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 



3 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 377/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 236/2015. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve” 
című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy a 2016. március 3-án tartandó képviselő-testületi ülés 
„Ferencváros József Attila Díja” adományozása napirendi pontjának előterjesztőjeként a Kulturális, Egyházügyi 
és Nemzetiségi Bizottság, és Mészáros László elnök kerüljön megjelölésre. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye  

Sz-588/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a Gazdasági Bizottság időnként megvizsgálja azt is, hogy a 
csatolási és egyéb kérelmek szociális szempontból hogyan értékelendőek. Ebben az előterjesztésben két olyan 
család ügye szerepel, akik csatolási kérelmet adtak be, L. T. Budapest IX. Kerület ... szám alatti lakos kérelme az 
egyik. Ebben a lakásban 12-en laknak, ami érdekes egy szoba-konyhában.  Azt, hogy hogyan lett bejelentve ide 
12 fő, azt most ne vizsgáljuk, de ez egy igen érdekes dolog. Keresztlány, gyerekekkel is szerepel a lakosok 
között. Csatolást kértek és úgy gondolom, hogy abban az esetben, ha ilyen sokan laknak egy lakásban, ez 
egyértelműen egy támogatandó kérelem, hozzájárulhat a bizottság, a Gazdasági bizottság pedig döntést hoz 
majd. A másik kérelmező H. J. Budapest IX. Kerület ... szám alatti lakos. A bérlő nagykorú fiával él 
életvitelszerűen a bérleményben. Ez is egy támogatandó kérelem.  
 
Kulpinszky Eleonóra: Van arra mód, hogy kivizsgáljuk, hogyan és miért történhet meg, hogy ilyen sokan laknak 
egy ilyen pici lakásban? Módjában áll az önkormányzatnak, hogy amikor kiadja a saját bérleményeit, bejelentési 
hozzájárulást adjon egy ilyen lakásban?  
 
Illyés Miklós: Úgy gondolom, hogy igen. 
 
Zombory Miklós: Nem szólalnék meg, mert nem a hatásköröm, de mindenki tudja, hogy sok évet eltöltöttem a 
Vagyonkezelési Bizottság elnökeként, és voltam kint egy-két lakásban, ilyen és még ennél nagyobb létszámú 
lakásokban is. Úgy oldják meg ezt, hogy forgószínpadszerűen élnek. Egy szobába befér 5-6 ágy, és éjfélkor 
őrségváltás van. Általában így oldják meg, hogy elférjenek, elmondásuk szerint. Az, hogy a bejelentkezés 
hogyan, és miként történik, az egy „másik mise”, ezért kell azt kivizsgálni. 
 
Illyés Miklós: Igen, volt egy olyan időszak, amikor még a képviselők is kijártak bérleményellenőrzésre és 
megvizsgálták az élethelyzetet. Nem tudom most van e ilyen, mindenesetre érdekes lenne, amit Alpolgármester 
úr mondott, mert itt a bérlő élettársával, két gyerekkel, három unokával, keresztlánnyal és annak négy 
gyermekével él együtt. Sok a gyerek, így lehet, hogy a forgószínpad nem kivitelezhető ez esetben a gyerekek 
miatt. Kérjük a Hivataltól ennek a megvizsgálását. Azt hiszem, Jegyző úr feladata az, hogy ebben intézkedjen. 
Kérem, szavazzunk az Sz-588/2015 sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról L. T. kérelmére vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 378/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-588/2015. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát L. T. 
kérelmére vonatkozóan. 
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Határidő: 2015. december 9. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-588/2015 sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról H. J. kérelmére 
vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 379/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-588/2015. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát H. J. 
kérelmére vonatkozóan. 
Határidő: 2015. december 9. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ A Gazdasági Bizottság GB 247/2015.(X.14.) és a GB 248/2015.(X.14.) számú határozatok visszavonása, 
és új döntés meghozatala a csatolási ügyben  

Sz-586/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: Szintén érdekes élethelyzet állt elő ebben az esetben.  
 
Péter Lajos: Berecz Dénessel, a Családmentori Iroda vezetőjével személyesen is kint voltam a helyszínen és 
láttuk a helyzetet, legalábbis egy családot. A másik család nem tartózkodott otthon. Az ember hozzájárul 
mindenhez, segít, ahol tud, „mint kisdobos”, de azt szeretném megkérdezni, hogy hányszor adták be ezt a 
csatolási kérelmet? Úgy tudom, hogy B. M. például már többször beadta a kérelmét és elutasításra került. Mikor 
adta be? Hányszor adta be? Miért utasították el? Raktárként használja azt az üres lakást. Nem tudom, hogy ez 
legálisan hogyan zajlik? Van erre felhatalmazása? Lakat van kirakva, de tárva-nyitva az ajtó. A dolgait bent tartja, 
és még ez sem lenne baj, de nem értem, hogy hogyan lehetséges ez. 
 
Illyés Miklós: Úgy gondolom, célszerű részt venni a Gazdasági Bizottság ülésén, mert ott ezek a kérdések 
megválaszolásra kerülnek majd. Utána jártam az ügynek, és úgy tudom, hogy J. A. azért nem tartózkodik a 
lakásban, mert több hónapos terhes – az előterjesztésben még 3 hónapos, de már több -, és a lakás nem fűthető, 
ezért édesanyja Balázs Béla utcai lakásában lakik jelenleg. Ezért nem sikerült vele beszélni és ezért nem 
található a lakásban. A Gazdasági Bizottság korábban bölcsen úgy döntött, hogy mind a két családnak jót 
szeretne - a kérelmezők még testvérek is, de nagyon nagy ellentét van köztük -, ezért megosztja a lakást, és a 
szobát az egyik, a konyharészt a másik családnak adja, de ezt a döntés után nem fogadta el egyikük. Ehhez 
hozzájárultak a döntésig, ám a döntés után B. M. visszalépett és nem fogadta el azt. Ezért is tárgyal az ügyről 
újra a Gazdasági Bizottság. Nekünk nem dolgunk a döntés, én ezen ismeretek függvényében, szociális 
szempontból J. A. támogatnám, hiszen egy gyerekkel mégiscsak egy kis család kezd kialakulni. A másik 
lakásban is ketten laknak. Arról kezdeményezek szavazást, hogy szociális szempontból melyiket tartjuk 
támogatandónak. Kérem, szavazzunk az Sz-586/2015 sz. előterjesztés 1. és 2./A. határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 380/2015. (XII.09.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-586/2015. 
sz. – „A Gazdasági Bizottság GB 247/2015.(X.14.) és a GB 248/2015.(X.14.) számú határozatok visszavonása, 
és új döntés meghozatala a csatolási ügyben” című – előterjesztés 1. és 2./A. határozati javaslatát. 
Határidő: 2015. december 9. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából 
 250/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Kállay Gáborné: Nagy örömömre szolgál, hogy sikerült segítenünk ezeknek a családoknak és azoknak a 
szülőknek, akik megkerestek engem ezzel a problémával. Ebben az esetben 18. év feletti, felnőtt korú, értelmi 
sérülteket gondozó szülők voltak a kezdeményezők, akik azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy próbáljunk 
segíteni abban, hogy átmenetileg, bizonyos időszakokra elhelyezhessék a gyermekeiket egy olyan 
intézményben, ahol szakképzett ápolók gondozzák majd őket. Ezek a szülők igen „nagy keresztet hordoznak” 
egy egész életen keresztül azzal, hogy sérült gyermekeiket ápolják, és ebből kifolyólag nem tudnak elutazni egy 
vagy két hetes szabadságra, nem tudják kicsit kipihenni magukat. Volt köztük, aki kórházba került két hétre és 
nem tudta megoldani a gyermeke elhelyezését. Most végre megtaláltuk a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató 
Nonprofit Kft.-t, ahova elmentünk és egy minden szempontból megnyugtató intézményt láthattunk. Ezzel az 
intézménnyel kötnénk 2016. január 1-jétől szerződést. Azok a ferencvárosi szülők, akik ezeket a gyerekeket 
ápolják, ezt követően meg tudnak majd állapodni egymással, hogy egy-egy adott időszakra ki, mikor veszi 
igénybe a gondozóházat. Kérem, támogassák az ellátási szerződés megkötését. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 250/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 381/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 250/2015. sz. - 
„Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat 7 tanterem, valamint kiszolgáló helyiségek átadására a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ részére 
 248/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Világos és érthető az előterjesztés. Az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskolának adnánk át 
hét tantermet a kiszolgáló helyiségekkel együtt. Marad még itt helyiség? Ha igen, az hogyan helyezkedik el? 
Használható másra? Azért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak adjuk át a helyiségeket, mert 
közvetlenül nem adhatjuk a zeneiskolának.  
 
Halmai András: Azon a részen, amit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igényelt, nem maradt szabad 
tanterem, azt a részt teljes egészében a részükre bocsátjuk ezzel a döntéssel. 
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Kállay Gáborné: Az épület másik részén még vannak üres helyiségek. Van lehetőség arra, hogy egy kisebb 
intézmény még beköltözzön oda. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 248/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 382/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 248/2015. sz. – 
„Javaslat 7 tanterem, valamint kiszolgáló helyiségek átadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
részére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat biztosítására kötött megállapodás módosítására 
 251/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Kállay Gáborné: A szerződés 2015. december 31-én lejár, ezt kívánjuk meghosszabbítani. Kérem, támogassák. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 251/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 383/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 251/2015. sz. – 
„Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat biztosítására kötött megállapodás módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 

249/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Kállay Gáborné: Amikor megszületett a Helyi Esélyegyenlőségi Program, kicsit gyors munkában született meg, 
mert pályázati feltétel volt, hogy rendelkezzen az Önkormányzatnak Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Nem 
sok értelme lenne az átdolgozásának, ezért egy új Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogunk készíteni. 
 
Illyés Miklós: Úgy látom, ennek március vége a határideje. Kérem, szavazzunk a 249/2015. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 384/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 249/2015. sz. – 
„Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára” című – előterjesztést. 
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Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Sürgősségi indítvány a Démétér Alapítvány támogatására 

260/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A Képviselő-testület hozza majd meg a végső döntést ebben az esetben. Működési költségre kér 
támogatást az alapítvány. A költségvetési sorunkról 225.000 forinttal tudjuk támogatni ezt a nemes célt. Kérem, 
szavazzunk a 260/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 225.000 forint támogatási összeg 
megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 385/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 260/2015. sz. – 
„Sürgősségi indítvány a Démétér Alapítvány támogatására” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát, 
225.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények új Szervezeti és Működési szabályzatának 
elfogadására 

Sz-606/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Az előző ülésen az alapító okiratokról döntöttünk, és ha minden igaz, az már a Magyar 
Államkincstárnál van a törzskönyvi nyilvántartásba vétel miatt. Most a Szervezeti és Működési Szabályzatok 
vannak előttünk. Néhány dolgot kiemelnék, ami megváltozott. Megváltozott a bizottság, hiszen a Humán Ügyek 
Bizottsága helyére az Egészségügyi, Szociális és sport Bizottság lépett. Beépítésre került a gyermekvédelmi 
ügyintéző, bölcsődeorvos, gyógypedagógus, munkavédelmi és tűzvédelmi ügyintéző. Becsülettel végignéztem 
mind az öt telephely Szervezeti és Működési Szabályzatát és normális rendben találtam. Az elején találtunk – 
hogy a magyar tanár nyelvén fogalmazzak – predikatív dolgokat, de ezeket kijavítottuk, így úgy gondolom, 
rendben van. Kérem, támogassák. 

 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-606/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 386/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 8. számú melléklet II. fejezet A. 2. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a Sz-606/2015. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, s 
annak hatályba lépésével egyidejűleg a Humán Ügyek Bizottságának HÜB 130/2014.(VI.25.) számú 
határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
Határidő: 2015. december 9.   
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Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
 (6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése érdekében a General Medical Kft-vel kötendő 
feladat ellátási előszerződés megkötésére 

Sz-603/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Az előzőekben is tanácskoztunk már erről a témáról. Meg kell, hogy mondjam, ez még mindig 
nincsen készen, lesz még róla tanácskozás. Az előzőekben arról döntöttünk, hogy amennyiben Dr. Somlai 
András igazolja, hogy egészségügyi szolgáltatónak minősül – magyarul valamilyen cége van -, abban az esetben 
tudunk az üggyel tovább foglalkozni. December 1. napjával bemutatta a bejegyzést igazoló cégkivonatot, így a 
következő téma lesz legközelebb, hogy 120 napon belül feladat ellátási szerződést kell kössön. Még egyszer 
elmondanám Dr. Somlai Andrással kapcsolatban az észrevételeimet. Nagyon sok telefonhívást kaptam Dr. 
Somlai András betegeitől. Egy évig teljesített és ma is teljesít szolgálatot a FESZ Kft. alatt. Sok telefonhívást 
kaptam, mely szerint nagyon meg vannak vele elégedve, és kérték, hogy próbáljuk meg segíteni abban, hogy 
állandó megbízatást kapjon, így ő lehessen a háziorvosuk. Jó néhány e-mailt is kaptam, azokban is kérik, hogy 
legyen állandó megbízatása, ezért úgy gondolom, hogy támogatni kell. Ez csak egy állomás, a végállomás odébb 
lesz, amikor magát a feladat ellátási szerződést megköthetjük. Kérem, támogassák. 

 
Illyés Miklós: A határozati javaslatban is előszerződésről van szó. Kérem, szavazzunk az Sz-603/2015. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 387/2015. (XII.09.) 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.) fb) és fc) pontja alapján úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011.(XI.14.) sz. 
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 
IX. Drégely u. 19. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a General Medical Szolgáltató Kft.-vel és az ellátásért 
személyesen felelős Dr. Somlai András orvossal az Sz-603/2015. számú előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal feladat ellátási előszerződést köt, és felkéri a Polgármestert az előszerződés aláírására. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Üllői út 65-67. szám alatti rendelő felnőtt háziorvosainak rendelési idő módosítás iránti kérelme 

Sz-600/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Ez a legegyszerűbb előterjesztés. Három orvos kéri azt, amit többek is kértek már eddig is. 
Egy saját körzetemben lévő orvos is túl van már ezen. Azt kérik, hogy ne 16.00 órától 20.00 óráig tartson 
rendelési idejük, hanem 15.00 órától 19.00 óráig. Egyedül Dr. Örsi Krisztina kérte azt, hogy egy délelőtti rendelést 
is tegyünk át délutánra. Ezt nagyon szépen megindokolta nekem, miszerint a körzetében lévő ellátottak jelentős 
részben fiatalok, és a fiatalok jellemzője, hogy dolgoznak délelőtt, ezért míg délelőttönként 2-3 betege van, addig 
délután nem győzi összeszedni magát, annyian érkeznek hozzá. Ezért kérte, hogy a délelőtti rendelést tehesse át 
délutánra. Kérem, támogassuk. 
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-600/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Medico Line Bt., és 
az ellátásért felelős Dr. Örsi Krisztina háziorvos szerződésére vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 388/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) 
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 
körzetek meghatározásáról szóló 30/2011.(XI.14.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 19. sz. felnőtt 
háziorvosi szolgálat működtetésére  2012. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig  a Medico Line Bt-vel, és 
az ellátásért felelős Dr. Örsi Krisztina háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a 
rendelési időpontokat, az alábbi tartalommal módosítja, 2016. január 15. napjától:  

kedd: 15.00-19.00. 
     csütörtök: 15.00-19.00. 
 péntek: 15.00.-19.00.  

és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-600/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Sanacomp Kft., és az 
ellátásért felelős Dr. Pálvölgyi Gabriella háziorvos szerződésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 389/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) 
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 
körzetek meghatározásáról szóló 30/2011.(XI.14.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 20. sz. felnőtt 
háziorvosi szolgálat működtetésére  2011. december 11. napjától 2016. december 11. napjáig a Sanacomp Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Pálvölgyi Gabriella háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. 
mellékletében, a rendelési időpontokat az alábbi tartalommal módosítja, 2016. január 15. napjától:  

hétfő:15.00-19.00. 
     szerda: 15.00-19.00. 
 péntek: 15.00-19.00. 

és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-600/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról napjáig a Király 
Háziorvosi Bt., és az ellátásért felelős Dr. Király Edit háziorvos szerződésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 390/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) 
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
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Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 
körzetek meghatározásáról szóló 30/2011.(XI.14.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 21. sz. felnőtt 
háziorvosi szolgálat működtetésére  2011. december 11. napjától 2016.december 11. napjáig  a Király Háziorvosi 
Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Király Edit háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a 
rendelési időpontokat az alábbi tartalommal módosítja, 2016. január 15. napjától:  

hétfő:15.00-19.00. 
     szerda: 15.00-19.00. 
 péntek:15.00-19.00.  

és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ Javaslat a kerületi működtetésű köznevelési intézmények részére történő könyv és társasjáték 
biztosítására 

Sz-601/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök 
 

Illyés Miklós: Öt könyvet vásárolunk a nagyok részére, és húsz jó minőségű társasjátékot a kisebbeknek az 
Egészségügyi, Szociális és sport Bizottság költségvetési sorának terhére. Kérem, szavazzunk az Sz-601/2015. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról a „Csak egy színjáték” című könyv beszerzésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 391/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a „Csak egy színjáték” című könyvből 5 példányt 
vásárol a FILMFOTÓ Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól összesen bruttó 52.500,- forint 
összegben, melynek költségét a 2015. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 
költségvetési sor biztosítja, és felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzés érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 2015. december 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-601/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a „Magyar népmesék” 
nevű társasjáték beszerzésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 392/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a „Magyar népmesék” nevű társasjátékból 20 
darabot vásárol a Kard és Korona Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaságtól összesen bruttó 190.500,- Ft 
összegben, melynek költségét a 2015. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 
költségvetési sor biztosítja, és felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzés érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 2015. december 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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lllyés Miklós: Tájékoztatom a bizottságot, hogy elképzelhető, hogy még idén lesz egy rendkívüli bizottsági 
ülésünk. Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


