
1 

 

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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-án 

13.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

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

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea, 
Kulpinszky Eleonóra, 
Mezey István,  
dr. Kornya László, 
Péter Lajos, 

    Torzsa Sándor 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, Janitz Gergő csoportvezető, Róth Istvánné csoportvezető, dr. Riskó György Jogi 
és Pályázati Iroda munkatársa, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, dr. Mizsák Ildikó jegyzői 
munkatárs, dr. Bartos Barbara alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Czakóné 
Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Jelinek Benjámin Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese, Baranyi Krisztina, Intzoglu István képviselők, Kollátosz 
Jorgosz külsős bizottsági tag, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester asszonyt, Aljegyző urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, 
hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel?  
 
Kállay Gáborné (ÜGYREND): Kérem, vegyük le napirendről a 7. napirendi pontot, mert a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság és a József Attila Városrészi Önkormányzat is tárgyalta azt. 
Nem hiszem, hogy az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság területe lenne ez az előterjesztés. 
 
Illyés Miklós: A 7. napirend Baranyi Krisztina 56/2016. számú – „Javaslat napvitorlák felszerelésére a Gyáli úti 
játszótéren, illetve a Kerekerdő Park játszótere fölé” című – előterjesztése, ami valóban nem kifejezetten az 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság témaköre, hatásköre.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Az lenne a tiszteletteljes kérésem a bizottsághoz, hogy ne vegyük le napirendről 
az előterjesztést, tárgyaljunk róla, beszéljünk erről, mert szerintem megér egy beszélgetést. Van ennyi ebben a 
napirendben.  
 
Illyés Miklós: Két ellentétes vélemény, melyből az első meg fogja határozni a másodikat. Kérem, szavazzunk 
Kállay Gáborné alpolgármester ügyrendi javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
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ESZSB 27/2016. (III.23.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az 56/2016. számú – „Javaslat napvitorlák 
felszerelésére a Gyáli úti játszótéren, illetve a Kerekerdő Park játszótere fölé” című – előterjesztést leveszi 
napirendjéről. 
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 28/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) rendelet 
módosítására (II. forduló) 
 36/2/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

2./ Javaslat Segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban  
64/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
3./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására 

63/2016. sz. előterjesztés  
   Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester 
               Zombory Miklós alpolgármester 
 
4./ Javaslat alapítványok támogatására 

65/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester 
          Zombory Miklós alpolgármester 

 
5./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2016-2017. 
nevelési évre 

51/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
6./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" pályázat 
benyújtására 

52/2016. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-85/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ 9. sz. gyermek háziorvosi körzet háziorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt 
 Sz-107/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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9./ 10. sz. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt 
Sz-116/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

10./ Gyermek háziorvosi ügyelet biztosítása 
 Sz-104/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
11./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2016. évi felhasználására 
 Sz-103/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
12./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg (3414. számú költségvetési sor) 
felosztására 
 Sz-118/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
13./ Csepeli Kajak-Kenu Egyesület kérelme Dóczé Ádám, kerületi lakos (kajak-kenu versenyző) támogatására 
 Sz-115/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
14./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi szabadidősport pályázatának 
meghirdetésére 
 Sz-119/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
15./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
 Sz-110/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

16./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása 
 Sz-117/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök 
 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) rendelet 
módosítására (II. forduló) 
 36/2/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Öt paragrafust érintő módosításról szól az előterjesztés. A fűtési támogatás kiterjesztése, 
közgyógyellátás, tankönyvtámogatás, illetve taneszköz csomag ára, és a tankönyvtámogatás maximális ára kerül 
meghatározásra a mellékletben, emellett a 39. §, új paragrafusként került be a módosítások körébe.  
 
Kállay Gáborné: Jobbára technikai jellegű módosításokat tartalmaz az előterjesztés, ezért kérem, hogy 
támogassák. 
 
Torzsa Sándor: Lényegi hozzászólásom nincsen, mert lényegi változás nincsen a rendeletben az előző 
bizottsági ülésen elhangzottakhoz képest. Sok érvet mondott Irodavezető úr, és Alpolgármester asszony, és én is 
úgy gondolom, hogy ezek megszívlelésre érdemesek voltak. Annak ellenére, amiket az előző bizottsági ülésen 
gondoltam, egy részüket természetesen fenn tartom. Például a lakhatási típusú támogatásoknál egy nagyon nagy 
nyitás jelentkezik, ami nem biztos, hogy jó irányú. A védőoltásokkal kapcsolatban lehetne kicsit „bátrabb a 
történet”. Értem, hogy most ezek a lehetőségek, és ezeket a paramétereket tudja meghatározni a városvezetés, 
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de talán meg tudjuk tenni ugyanazt, amit megtettünk az előző szociális rendeletnél is. Nézzük meg, hogyan 
működik ez így, és térjünk vissza rá szeptemberben. Csak ne úgy, mint most, hogy a szeptemberből január lett.  
 
Kállay Gáborné: Azt talán Torzsa Sándor is tudja, hogy azért lett a szeptemberből január, mert meg kellett várni, 
hogy bizonyos idő elteljen, hogy tudjuk, miről beszélünk, hiszen pár hónap tapasztalata után még nem lehetett 
meghozni ezeket a döntéseket. Úgy gondolom, hogy ebben egyetérthetünk. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 36/2/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 29/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 36/2/2016. sz. – 
„Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) rendelet módosítására 
(II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat Segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban  

64/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A jelenlegi szerződés március 31-én lejár. A további biztosításra ajánlattételi felhívást fogunk kiírni, 
amely 2016. április 1. és 2017. március 31. közötti időszakra vonatkozik.  
 
Torzsa Sándor: Néhány évvel ezelőtt állami hatáskörbe került a házi segítségnyújtás rendszere. Az akkori 
Alpolgármester úr elmondta, hogy már csak kis idő kell, és az állam képes lesz arra, hogy átvegye ezt a 
rendszert. Azóta folyamatosan hosszabbítgatjuk a szerződést, mert az államnak nem sikerül kiépítenie ezt a 
rendszert Ferencvárosban. Néhány mondatos tájékoztatást szeretnék kérni arról, milyen lépések történtek annak 
érdekében, hogy valóban az állam lássa el azt a feladatot, ami az övé, amit ő szeretett volna ellátni és elvette az 
önkormányzatoktól. Milyen indokkal nem veszik ezt át? Miért nem tudja az állam kiépíteni Ferencvárosban a 
rendszert? Miért ilyen bonyolult ez? Kicsit azt érzem – lehet ez egy rossz feltételezés -, hogy mi egy nagyon 
rendes Önkormányzat vagyunk és tisztességesen ellátjuk ezt a feladatot, így nincs is szükség erre, hiszen nekik 
plusz költséget jelentene ez, bár ezek alapján ez nem egy korrekt hozzáállás az állam részéről, hiszen nem teszi 
mellé a korábbi forrásokat, amik voltak, holott ezek lehet, hogy jól jönnének. 
 
Kállay Gáborné: Az Önkormányzat nem tudja közvetlenül ellátni ezt a szolgálatot, így a „Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra” per pillanat nincs is módunk. Szó szerint, erre a szolgáltatásra nincs lehetőségünk. Amint látja, 
úgy hívjuk, hogy „Segélyhívó készülék, és otthoni segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban”. Ez innentől 
kezdve nem „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”, mivel az Önkormányzatnak nincs módja annak ellátására, a 
Kormányhivatal nem engedélyezi ezt számunkra, ezért ilyen módon tudjuk ellátni ezt a szolgáltatást, és így 
kívánjuk ellátni a jövőben is, mindaddig, amíg megvan ez a lehetőség erre, mert nem szeretnénk szolgáltatás 
nélkül hagyni az érintett embereket. 
 
Torzsa Sándor: Nekem is Örkény István volt az egyik kedvenc íróm, és tetszik az a groteszk világ, ami időnként 
visszaköszön egy-egy kormányzati intézkedés kapcsán, de Alpolgármester asszony nem válaszolt a konkrét 
kérdésre. Mindegy hogyan hívjuk a rendszert, a feladat lényegét tekintve ugyanaz. Miért nekünk kell ezt 
megtenni? Miért nem képest az állam ellátni ezt a feladatot itt, Ferencvárosban? Erre a kérdésre szeretnék 
konkrét választ. Nem azért, mert egy hatalmas összegről lenne szó, hanem mert jó lenne, ha ezt tudnánk. 
 
Kállay Gáborné: Nem hiszem, hogy ezt nekem kell megválaszolnom. Ez itt a Ferencvárosi Önkormányzat és én 
a Ferencvárosi Önkormányzat alpolgármestere vagyok. Elég világosan elmondtam, hogy akkor, amikor lett volna 
lehetőség arra, hogy az állam átvegye tőlünk ezt a szolgáltatást, nem tudta átvenni, mert nálunk nem biztosítja 
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azokat a feltételeket ez a szolgáltatás, amik szükségesek lennének ehhez, nem tudjuk biztosítani. 2005-ben 
kezdődött nálunk ez a szolgáltatás, és azóta így működik.  
 
Zombory Miklós: Több kerületben egyáltalán nem akceptálják ezt, magyarul nem foglalkoznak vele. Úgy érzem, 
hogy Ferencváros, mint általában mindenben, itt is példát mutat, és többet tesz, mint ami a kötelessége. 
Szerintem ez pozitívum és nem negatívum. 
 
Torzsa Sándor: Nem azért nyitottam ki ezt a témát, hogy támadást intézzek Önök ellen, és kérem, ne beszéljünk 
el egymás mellett. Úgy érzem, hogy én igyekszek egy eléggé világos kérdést feltenni, de ebben van egy pici 
„terelés”. Igen, volt egy feladat 2005-ben, ami önkormányzati hatáskörbe tartozott, majd 2011-2012 körül történt 
egy módosítás. Ez a típusú feladat – és most teljesen mindegy, hogy minek nevezzük – átkerült állami 
hatáskörbe. Akkor mi nem tudtuk átadni ezt a feladatot - ez így van, hiszen volt egy függő szerződésünk -, de az 
akkori Alpolgármester úr azt mondta, hogy jövőre át fogja tőlünk venni ezt az állam. Ez a jövőre pár éve már 
eltelt, és ez nem történt meg. A kérdésem az, hogy miért nem történt meg? Miért vagyunk még mindig mi azok, 
akik ezt a szolgáltatás ellátjuk? Nincs azzal gondom, hogy ellátjuk, csak nem értem azt, hogy ha van egy állami 
hatáskör, feladat, akkor miért mi vagyunk a „jó fej önkormányzat”, és miért nem adtuk át állami feladatkörbe ezt? 
Mi az az indok, amit Alpolgármester úr is említett, ami miatt nem tudja az állam ezt megfelelő minőségben ellátni 
a kerületben? Miért vagyunk „kényszerítve” arra, hogy mi csináljuk ezt? Ennél konkrétabban nem tudok 
rákérdezni erre. 
 
Kállay Gáborné: Én pedig ennél konkrétabban nem tudom elmondani Önnek, hogy a 2009. évben kiírt 
pályázaton az Önkormányzat nem vett részt. Mi 2009-ben nem voltunk még itt, nem tudom, hogy az előző 
Alpolgármester úr mit csinált, de szerintem ő is csak 2010-ben kezdte. Egy 2009-ben kiírt pályázatról beszélünk, 
amin az Önkormányzat nem vett részt. Akkor lett volna lehetősége az Önkormányzatnak arra, hogy részt vegyen 
ezen a pályázaton, és akkor állami kézbe kerülhetett volna ez az ellátás, de akkor nem vett részt, és nem is 
tudott részt venni. Ez az egész történet akkorra datálódik. Folytathatjuk még ezt, és minden egyes alkalommal 
meg lehet nyitni ezt a vitát, de semmi értelme nincs. Értelme annak van, hogy az Önkormányzat megpróbálja 
erején felül is ellátni ezt a szolgáltatást, és a ferencvárosi rászorultakat nem akarja semmilyen szinten magukra 
hagyni. Az, hogy mikor fogja ezt átvenni az állam, majd elválik. Mi megteremtjük ennek a lehetőségét, mert 
elsősorban most rajtunk áll, hogy megteremtjük e ennek a lehetőségét. 
 
Illyés Miklós: A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a 64/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 30/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/2016. sz. – 
„Javaslat Segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására 

63/2016. sz. előterjesztés  
   Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester 
                 Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Három intézményünk, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, valamint a fenntartásunkban lévő kilenc óvoda alapító okiratának a 
módosítása szerepel az előterjesztésben. Kérem, szavazzunk a 63/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 31/2016. (III.23.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 63/2016. sz. – 
„Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat alapítványok támogatására 

65/2016. sz. előterjesztés 
Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester 

                      Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Négy alapítványról szól az előterjesztés, ebből három érinti a bizottságunkat. A Holokauszt 
Emlékközpontról a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság már tárgyalt és szavazott. A „FERKÓ” 
Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány Világjáték Teszt nevű vizsgáló eszközre kér közel 450.000 forintot. Az 
Anyaoltalmazó Alapítvány 200.000 forintot kér, melyből a Családok Átmeneti Otthonát tehermentesítenék, ha túl 
sokan vannak. A Reménysugár a Beteg Gyermekekért Alapítvány pedig labor modernizálásához kér 100.000 
forintot. Kérem, szavazzunk a 65/2016. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 32/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 65/2016. sz. - 
„Javaslat alapítványok támogatására” című – előterjesztés 1. határozati javaslatát. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 65/2016. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 33/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 65/2016. sz. - 
„Javaslat alapítványok támogatására” című – előterjesztés 2. határozati javaslatát. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 65/2016. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról. 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 34/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 65/2016. sz. - 
„Javaslat alapítványok támogatására” című – előterjesztés 3. határozati javaslatát. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2016-
2017. nevelési évre 

51/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: A beiratkozással kapcsolatban hatályban van egy rendelet - melynek számát nem diktálnám 
be -, ami tartalmazza, hogy 2016. április 20 – május 20. között kell meghatározni a beiratkozások időpontját. 
Önkormányzatunk a 2016. április 25-29. közötti időpontot határozta meg. A beiratkozás módjával, és időpontjával 
kapcsolatban hirdetmény készül, melyet minden intézménynél kifüggesztünk majd, illetve a honlapon is 
közzétesszük annak érdekében, hogy a közzététel egyértelmű legyen. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az 51/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 35/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 51/2016. sz. – 
„Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2016-2017. 
nevelési évre” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" pályázat 
benyújtására 

52/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Tanárként néhány évig testnevelést is tanítottam, így tudom, hogy a sportot nem az 
egyetemen kell elkezdeni, hanem minél fiatalabb korban, ezért keltette fel a figyelmemet az Ovi-Foci, és nagyon 
örülök neki, hogy a gyerekek sportolását tudjuk majd támogatni, ha megnyerjük a pályázatot. Felmerült a kérdés, 
hogy melyik óvodában történik majd ez. Több kitétel volt. Például, hogy ne kerüljön közmű a pálya alá. Emellett 
azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy lehetőleg ne legyen tornaterme a kiválasztott óvodának, hiszen így legalább 
egy kis sportolási lehetőség alakulhat ki. Az Epres Óvoda a „legalkalmasabb”, mert szegényeknek nincs 
tornatermük, illetve a jövendőbeli sportpálya alatt sincs semmilyen közmű. Ez az óvoda a József Attila-
lakótelepen van, így a lakótelep többi óvodája is könnyűszerrel át tud majd járni ide. Az összeg bruttó 9,5 millió 
forint, és nekünk 2.850.000 forintba kerülne ez a felépítmény, ha megnyernénk a pályázatot. Nagyon szurkolok, 
hogy megnyerjük. Kérem, a bizottság támogatását. 
 
Torzsa Sándor: Lehet, hogy én leszek az ünneprontó ebben a nagyon jó hangulatban. A Magyar Labdarugó 
Szövetségnek 2008-2009 környékén volt egy műfüves focipálya programja. Talán emlékeznek rá a bizottság 
régebben részt vevő tagjai, javaslat is volt a részvételünkre. Ekkor a bizottságban megvizsgáltuk, hogy ha saját 
erőből csináljuk meg a pályát és nem veszünk részt a pályázaton, akkor körülbelül negyed annyiba kerül, mint 
amennyiért a Magyar Labdarugó Szövetség nagyszerű pályázata kínálta. Így kerültek kialakításra 
Ferencvárosban a műfüves sportpályák. Szeretném elmondani emlékeztetőként, hogy egy 500 m2-es műfüves 
sportpálya akkor 13 millió forintba került, míg most kapunk egy 72 m2-eset 9 millió forintért. Értem, hogy ez 2,8 
millió forintba kerül nekünk és nagyon szép felépítmény, virágok vannak rajta és lufik, ez tényleg jól hangzik, de 
azt javaslom a bizottságnak, hogy ne döntsünk most erről. Nézzük meg, hogy ha saját hatáskörben csinálnánk 
meg ezt, akkor mennyibe kerülne. Lehet, hogy ebből a 2,8 millió forintból akár 2-3 pályát is meg tudnánk csinálni. 
Nem tudom, mert nem látom most ezeket az árakat. Az Önkormányzat érdeke, hogy minél több helyre tegyünk 
ilyen pályát. Ha kell, akár egy rendkívüli bizottsági ülésen is dönthetünk, de előtte nézzük meg ezt. Lehet, hogy 
jobban járunk és nem biztos, hogy a pályázat a jó irány.  
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Kállay Gáborné: Nem tudom, hogy olvasta e valójában ezt a pályázatot. Itt egy multifunkciós pályáról beszélünk. 
Ez nem egy műfüves focipálya, mint amit a Magyar Labdarugó Szövetség írt ki pályázatra. Itt egészen másról 
van szó. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az 52/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. Amennyiben nem kapja 
meg a többséget, természetesen Torzsa Sándor javaslatáról is szavazunk majd. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 36/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2016. sz. – 
„Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" pályázat 
benyújtására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-85/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Péter Lajos: Szeretném felkérni a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 
munkatársát, hogy térképezze fel jobban, pontosabban a csatolási ügyeket. Nem igazán lehet látni, hogy kinek, 
mit és hogyan ítélnek meg. 
 
Illyés Miklós: Én is úgy látom, hogy ez valóban inkább a Gazdasági Bizottság számára készült előterjesztés, 
hiszen a döntés ott fog megszületni. Mi szociális szempontok alapján javasolunk és aztán Gazdasági Bizottságra 
hárul a bölcs döntés. Valóban jobb lenne, kicsit többet tudni ezekről a családokról. Úgy látom, jó gyakorlat, hogy 
a Gazdasági Bizottság döntése előtt az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is tárgyalja ezeket a csatolási 
ügyeket, de jó lenne, ha több információt kapnánk ezekről a családokról. Felkérjük az irodát, és a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságát, ahol Családmentori Iroda működik, és ahol vannak olyan 
munkatársak, akik előzetesen pontosabb képet tudnának a bizottság elé hozni, hogy lássanak el bennünket több 
információval. Ha ez egy állandó gyakorlat lenne, azt nagyon megköszönném.  
Négy család kérte a csatolást. Elsőként Sz. B. Budapest IX. kerület ... szám alatti lakos kéri a szomszédos, … 
szám alatti lakás csatolását. A kérelmező egyedül él, családalapítás előtt áll. Tudom, hogy szociális szempontból 
ez egy óriási dolog, de azért jobban szeretném, ha már családalapítás lenne, és úgy kérné a csatolást. Ezzel 
együtt tudom, hogy a Gazdasági Bizottság más szempontjai alapján ezek általában olyan helyiségek, amelyek 
felújítása iszonyú pénzekbe kerülne, és ezért szokta az Iroda javasolni a csatolásokat. Arról kérek szavazást, 
hogy ki az, aki támogatná a kérelmet és ki az, aki nem. Kérem, szavazzunk az Sz-85/2016. sz. előterjesztés 1/A. 
határozati javaslatáról Sz. B. kérelmére vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 37/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-85/2016. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztés 1/A. határozati javaslatát. 
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Péter Lajos, bizottsági tag elhagyta az üléstermet.  
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Illyés Miklós: A második kérelmező P. L., Budapest IX. kerület ... szám alatti lakos, aki a ... szám alatti lakás 
csatolását kéri. Ez egy közvetlen falszomszédos lakás. Hasonló a helyzete, mint az előző kérelmezőnek. 
Élettársával él együtt, egy 21 m2-es szoba-konyhában, családalapítás előtt állnak, ezért kérik a csatolást. Kérem, 
szavazzunk az Sz-85/2016. sz. előterjesztés 2/A. határozati javaslatáról P. L. kérelmére vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 38/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-85/2016. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztés 2/A. határozati javaslatát. 
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A harmadik kérelmező H. F. A., Budapest IX. kerület ... szám alatti lakos. A ... szám alatti lakás 
csatolását kérelmezi. Ebben az esetben többet tudunk a szociális helyzetről. A kérelmező férje rokkant, két 
gyerekkel élnek. Javaslom, hogy támogassuk. Kérem, szavazzunk az Sz-85/2016. sz. előterjesztés 3/A. 
határozati javaslatáról H. F. A. kérelmére vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 39/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-85/2016. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztés 3/A. határozati javaslatát. 
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Péter Lajos, bizottsági tag visszajött az ülésterembe. 
 
Illyés Miklós: Az utolsó kérelmező S. M. R., Budapest IX. kerület ... szám alatti lakos. A ... szám alatti lakás 
csatolását kérte. A bérlő három gyerekkel, egy fiúval és két lánnyal él. Szociális szempontból tudjuk javasolni. 
Kérem, szavazzunk az Sz-85/2016. sz. előterjesztésben szereplő S. M. R. csatolási kérelmének támogatásáról. 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 40/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-85/2016. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztés részét képező S. M. R. 
csatolási kérelmét. 

Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ 9. sz. gyermek háziorvosi körzet háziorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt 
 Sz-107/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Zombory Miklós: Idén, december 31-ig lenne érvényes a szerződés, azonban megértem a doktornő aggályát, 
hiszen a csúcson akarja abbahagyni, mint a sportolók. A lányomnak - aki már elmúlt 40 éves – is ő volt a 
gyermekorvosa, és nagyon meg volt, sőt a mai napig meg van elégedve vele. Akceptálom, és úgy gondolom, 
jókor hagyja abba, amikor a csúcson van. Helyette Dr. Csécsei Márta Éva venné át a praxisjogot. A Ferencvárosi 
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Gyermekorvosi Kft. képviseletében eljáró Dr. Külkey Orsolya, igazgató kezdeményezte ezt. A feladat ellátási 
szerződés megkötését e tárgyban javaslom elfogadásra. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-107/2016. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 41/2016. (III.23.) 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.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 9. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 
IX. kerület Lónyay u. 46. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel és az 
ellátásért személyesen felelős Dr. Csécsei Márta Éva orvossal az Sz-107/2016. számú előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal feladat ellátási előszerződést köt és felkéri a Polgármestert az előszerződés aláírására. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-107/2016. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 42/2016. (III.23.) 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) pontja alapján hozzájárul a 9. 
számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel és az ellátásért felelős 
Dr. Heller Marianna orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a 
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel és az ellátásért felelős Dr. Csécsei Márta Éva orvossal megkötendő feladat 
ellátási szerződés megkötésének időpontjától. 
Határidő: új feladat-ellátási szerződés megkötésének időpontja 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
9./ 10. sz. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt 

Sz-116/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: 2013-ban köttetett ez a szerződés, ami 2017. december 31-ig lett volna érvényes, azonban Dr. 
Olajos Béla főorvos támogatja a praxisjog eladását, és Dr. Záhonyi Zsanett részére megvette. Erről egyszer már 
döntött a bizottság, 2016. február 17-én, amikor az előszerződés megköttetett, mivel az egyéb dokumentumokat 
is benyújtották, a végleges szerződés megkötéséről szól a határozati javaslat. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-116/2016. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 43/2016. (III.23.) 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.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 10. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére, 
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2016. május 01-től 2021. április 30-ig, a IX. kerület Mester u. 45. III. em. 331. szám alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Mesterdent Kft.-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr. Záhonyi Zsanett orvossal az 
Sz-116/2016. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladatellátási szerződést köt és felkéri a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-116/2016. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 44/2016. (III.23.) 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) pontja alapján hozzájárul a 10. 
számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft-vel és az ellátásért felelős Dr. Róka Zsuzsanna 
orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2016. április 30-tól és 
felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
10./ Gyermek háziorvosi ügyelet biztosítása 
 Sz-104/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Nem csak a felnőtt, hanem a gyermek háziorvosi ügyelet szerződése is lejárt, 2016. június 31. 
napján. Az Inter-Ambulance Zrt. űzi ezt a tevékenységet jelen pillanatban, 14.600.000 forintért, közbeszerzési 
törvény hatálya alatt. Ez az összeghatár olyan, amihez nem kell lefolytatott közbeszerzés, sima beszerzési 
eljárás keretében lehet megvalósítani. Ennek az elindításához kell a bizottság jóváhagyása. A rendszer újbóli 
elindítása 2016. augusztus 1-jétől történne. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-104/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 45/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  
1./ felkéri az egészségügyi területért felelős Alpolgármestert beszerzési eljárás lefolytatására az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 
III. fejezet 2.1. pontja alapján, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által kötelezően 
biztosítandó gyermekorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében, 2016. augusztus 01-től határozatlan 
időtartamra. 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ felkéri az egészségügyi területért felelős Alpolgármestert, hogy az 1. pontban körülírt beszerzési eljárás 
lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel kötendő feladat ellátási szerződést jóváhagyás céljából terjessze 
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elé. 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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11./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2016. évi felhasználására 
 Sz-103/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A megjelölt 8 millió forintos keret került felosztásra az előterjesztésben, majdnem azt mondhatom, 
hogy szokás szerint, hiszen ez évek óta így történik. Talán annyi a változás, hogy tartalék keretben még 
rendelkezésre áll egy aránylag nagy összeg. Ha valamelyik program még többet igényel, akkor erre is marad. 
Kérem, szavazzunk az Sz-103/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 46/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. 
számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-  Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok     1 200 000 Ft 
-  Rehabilitációs úszás          800 000 Ft 
-  Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató     1 000 000 Ft 
-  Családi Sport- és Egészségnap       2 300 000 Ft 
-  Nyitott Egészségnap          700 000 Ft 
-  Tartalék        2 000 000 Ft 
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Illyés Miklós ESZSB elnök 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 3301. számú költségvetési előirányzat terhére az egészségügyi prevenciós 
rendezvények megrendezéséhez szükséges intézkedésekről szíveskedjen gondoskodni. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
12./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg (3414. számú költségvetési sor) 
felosztására 
 Sz-118/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A 3414. számú költségvetési soron 3 millió forint szerepel. Óvodai sportpályázat, sporteszköz 
beszerzés, illetve az „Óvodásjátékok a Nyúldombon” programra kerül szétosztásra a keretösszeg. A sporteszköz 
beszerzésnél minden óvoda kapna 14.000 forintot, így jön ki a 896.000 forint, ami nem egy kerek összeg. Kérem, 
szavazzunk az Sz-118/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 47/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ jóváhagyja a 3414. számú költségvetési sor alábbi módon történő felosztását: 

Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Illyés Miklós ESZSB elnök 

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat lebonyolítása, 
kontrolálása és finanszírozása. 

 1.800.000.-Ft 

2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása 
(óvodai csoportonként 14.000.- Ft összeggel) 

    896.000.-Ft 

3./ Óvodásjátékok a Nyúldombon     304.000.-Ft 

Összesen: 3.000.000.-Ft 
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2./ jóváhagyja a 2016. évi kiírandó, az Sz-118/2016. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívást 
és adatlapot. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2016. március 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ támogatja a kerületi fenntartású óvodákat, csoportonként 14.000,- Ft-tal sporteszköz beszerzés céljából, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás folyósításához szükséges megállapodások megkötéséről.  
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ a Napfény Óvoda által szervezett hagyományos kerületi óvodai Óvodásjátékok a Nyúldombon sporttalálkozó 
megrendezése kapcsán felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 
megállapodás megkötéséről.  
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
13./ Csepeli Kajak-Kenu Egyesület kérelme Dóczé Ádám, kerületi lakos (kajak-kenu versenyző) 
támogatására 
 Sz-115/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Egy kerületi lakosról szól az előterjesztés, ám azért jó lenne, ha egy lakcímkártyás igazolás lenne 
erről ilyen esetekben, de természetesen elhisszük, hogy kerületi lakos. Minőségi étkezésre és sportruházatra kéri 
a támogatást Dóczé Ádám, aki aranyérmes világbajnok. A 3143. számú bizottsági sorunkon rendelkezésre áll ez 
az összeg. Kérem, szavazzunk az Sz-115/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 100.000 forint 
támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 48/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület részére 100.000 Ft támogatást biztosít, amit Dóczé Ádám edzőtábori 
étkezésére és számára sportruházat vásárlására használhat fel a 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
14./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi szabadidősport 
pályázatának meghirdetésére 
 Sz-119/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A korábbi évekhez hasonlóan 3 millió forint lenne a keretösszeg. Kicsit koraiak a benyújtási 
határidők, hiszen április 15-iek, és a májusi ülésen fogjuk elbírálni őket. Reméljük, hogy mindenki kemény 
pályázatírással fogja tölteni a húsvét utáni időszakot. Kérem, szavazzunk az Sz-119/2016. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 49/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a kiemelt kerületi szabadidős tevékenységek 2016. évi támogatására szolgáló 6/2016. (II.23.) hatályos 
költségvetési rendelet 3415. számú sorában elkülönített 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint keretösszeget 
egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja a „Szabadidősport rendezvények” 2016. évre kiírandó, az Sz-119/2016. számú előterjesztés 
mellékletét képező pályázati felhívást és formanyomtatványt. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok 
helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2016. március 29. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
15./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
 Sz-110/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A 3. napirendi ponthoz hasonlóan, itt is technikai módosítások szerepelnek. Kérem, szavazzunk az 
Sz-110/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 50/2016. (III.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) rendelete 8. számú mellékletének II. fejezet A. 2.) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján a HÜB 118/2014.(VI.04.) számú határozattal elfogadott és a HÜB 170/2014.(IX.16.) 
számú, valamint az ESZSB 352/2015. (X.14.) számú határozattal módosított a Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:  

 
1./ 

Az SZMSZ II. fejezet „Szervezeti alapadatok” 1. pontjának „Bankszámlaszámok” és „Bankszámla vezető fiók” 
vonatkozó szövege az alábbiakra módosul: 
„Bankszámlaszámok: Főszámla:            10401196-00029003-00000004 

Étkezési számla:  10401196-00029015-00000009 
Pályázati számla: 10401196-00029004-00000003 
Szent-Györgyi étkezés: 10401196-00029012-00000002 
Molnár Ferenc étkezés: 10401196-00029014-00000000 
Bakáts étkezés: 10401196-00029013-00000001 
Liliom Óvoda étkezés: 10401196-00029011-00000003 
Kerekerdő Óvoda étkezés: 10401196-00029010-00000004 
Csudafa Óvoda étkezés: 10401196-00029008-00000009 
Csicsergő Óvoda étkezés: 10401196-00029007-00000000 
Kicsi Bocs Óvoda étkezés: 10401196-00029005-00000002 
Lakótelepi Óvodák étkezés: 10401196-00029006-00000001 

 
Bankszámla vezető fiók: K&H Bank Zrt. 
 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.” 
 

2./ 
Az SZMSZ III. fejezet „Szervezeti felépítés” 1. pontjának szövege az alábbiakra módosul: 
 



15 

 

„1. Az intézmény szervezeti felépítése 
Az intézmény szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza.  

A szervezet aktuális engedélyezett létszámát a képviselő-testület határozza meg. 2016. március 1-jétől az 
engedélyezett létszámkeret 243 fő.” 

 
3./ 

Az SZMSZ jelen határozat 1-2. pontban foglalt módosításai 2016. március 24. napján lépnek hatályba. Az 
SZMSZ módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
A 16. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólás és az 51/2016. (III.23.) sz. határozat a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Illyés Miklós: A nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el.  
 

k.m.f. 
 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


