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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. május 18-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: 
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Mizsák 
Ildikó jegyzői koordinációs vezető, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Halmai 
András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, dr. 
Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Róth Istvánné csoportvezető, Janitz Gergő csoportvezető, Gál 
Antal csoportvezető, dr. Riskó György, Noska Zoltán Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Fodor Györgyné, 
Dékányné Borsodi Szilvia, Hajdu Erika, Klenóczky Beáta Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, dr. Székelyhidi 
Lívia alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Gedeon 
Andor Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója, Vörös Attila FEV IX. Zrt. 
elnök-vezérigazgatója, Dr. Jelinek Benjámin Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató-
helyettese, Oravecz Jánosné Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. főkönyvelő, Mészáros László 
képviselő, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, Polgármester 
urat, Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Napirenddel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel? 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Módosító javaslatom van a napirendhez. Hosszú hétvége volt, elég későn érkeztek 
az előterjesztések, és nagy számú a napirendek mennyisége mind a bizottsági, mind a képviselő-testületi ülésen, 
ezért kérem, hogy a 98/2016. számú – „Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága 2015. évi szociális szolgáltatásairól” című – előterjesztést vegyük le napirendről, és egy másik 
bizottsági ülésen tárgyaljuk. A kérésemnek prózai, egyszerű oka van, nem tudtuk átnézni a dokumentumot. Ez 
egy szép és jó előterjesztés, nem feltétlenül egy „sima gombnyomásos” történetnek kellene lennie. Bízom benne, 
hogy nem csak mi voltunk így ezzel, hanem mások is. Bevalljuk, az ellenzéknek lehet, hogy kicsit jobban kellene 
tudnia készülni, de nagyon nagy mennyiségű előterjesztésünk van, és ez most problémát okozott nekünk. 
 
Illyés Miklós: Bár hétvégén Pünkösd volt, javaslom a napirend tárgyalását. Nem látok nagy különbséget a tavalyi 
és az idei beszámoló között. Kétségtelen, hogy voltak változások, ám ez minket bizonyos értelemben nem érint, 
hiszen már korábban „megléptük” azt, amit a törvényi kötelezettség ránk rótt. Kérem, szavazzunk Torzsa Sándor 
ügyrendi javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 63/2016. (V.18.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 98/2016. számú – „Beszámoló a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2015. évi szociális szolgáltatásairól” című – előterjesztést 
leveszi napirendjéről.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A szavazás értelmében a 98/2016. számú – „Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2015. évi szociális szolgáltatásairól” című – előterjesztés napirenden 
marad, ám több javaslatom van a napirendhez. Kérem, vegyük napirendre és tárgyaljuk 21. napirendi pontként a 
117/2016. számú – „Sürgősségi javaslat a Kerekerdő Óvoda játszóudvarának felújításához kapcsolódó 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat benyújtására” című – 
előterjesztést. Kérem, hogy 1. napirendi pontként a 114/2016. számú – „Önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító Okirat módosításra” című - előterjesztést, 2. 
napirendi pontként az Sz-209/2016. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye„ című – 
előterjesztést, és 3. napirendi pontként a 93/2016. számú – „FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási 
kérelme” című – előterjesztést tárgyaljuk. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. 

 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 64/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a 
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító 
Okirat módosításra 
 114/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató 
 
2./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye  

Sz-209/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme 
 93/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló (egyfordulóban) 
 101/2016., 101/2-3/2016. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 
 102/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 
 103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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7./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítására (egyfordulóban) 
 107/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
8./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására 
 100/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára” című felhívásra, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése 
Ferencvárosban” című pályázat benyújtására. 
 108/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
10./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
 90/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
11./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2015. évi szociális 
szolgáltatásairól 
 98/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
12./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 106/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
13./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága alapító okiratainak módosítására 
 113/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
14./ Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális 
intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására 
 105/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

15./ Javaslat a 2015. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2016. évi támogatás meghosszabbításra 
Sz-212/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
16./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi szabadidősport pályázatának 
elbírálására, valamint a 2015. évi pályázatok beszámolóinak elfogadására 

Sz-213/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
17./ 9. sz. gyermek háziorvosi körzet személyi változása praxisjog eladása miatt 

Sz-214/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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18./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, és a 
Házirendjének módosítására 

Sz-215/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
19./ Gyermek háziorvosi ügyelet biztosítása 

Sz-216/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

20./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények támogatási kérelme 
Sz-217/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
21./ Sürgősségi javaslat a Kerekerdő Óvoda játszóudvarának felújításához kapcsolódó Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat benyújtására 

117/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
22./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására 
 Sz-218/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke 
 (6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a 
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat 
Alapító Okirat módosításra 
 114/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató 
 
Illyés Miklós: Bizottságunk a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. dokumentumait 
tárgyalja. A társaság Felügyelő Bizottsága tárgyalt az ügyről, elfogadta a beszámolót, a mérleget, az eredmény 
kimutatást, és a 2016. évi üzleti tervet. A társaság könyvvizsgálója kiadta a záradékot. Az ügyvezető- 
igazgatónak 5 havi jutalmat javasoltak. Kérem, szavazzunk a 114/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-re vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 65/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 114/2016. sz. – 
„Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a 
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító 
Okirat módosításra” című – előterjesztést a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-re 
vonatkozóan. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mezey István, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
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2./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye  
Sz-209/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: L. T., Budapest IX. Kerület ... szám alatti lakos csatolási kérelme szerepel az előterjesztésben. Egy 
szobás, komfortos lakáshoz kéri a falszomszédos, valamivel kisebb egy szobás, félkomfortos lakás csatolását. 
Előző alkalommal beszéltünk arról, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságának véleményét kérjük az ilyen típusú ügyekhez. Sajnos ezt nem látom, de ezt most úgy 
értelmezem, hogy az intézetnek nem volt kapcsolata az említett féllel. A végső döntést a Gazdasági Bizottság 
hozza majd meg az ügyben, a bizottság véleménye a szociális területre terjed ki. Kérem, szavazzunk az Sz-
209/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 66/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-209/2016. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát. 
Határidő: 2016. május 18. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme 
 93/2016. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Az óraszám gyakorlatilag nem változott, mindössze - Dr. Jelinek Benjámin javaslatára – azok a 
kevésbé kihasznált óraszámok, orvosi órák kerültek átcsoportosításra oda, ahol nagyobb szükség van rájuk, így 
összességében ezek nem változtak meg. Az összes óraszám megmaradt, ezen belül történtek átcsoportosítások. 
Felolvashatnám részletezve, hogy melyik osztály óraszáma került csökkentésre és melyik növelésre, de 
értelmetlennek találom. Amennyiben valaki igényli, akkor szívesen elmondom. 
 
Torzsa Sándor: Rövid, technikai, értelmezésbeli kérdést szeretnék feltenni. Nem tudom szövegszerűen idézni, 
mert nem tudom megnyitni a telefonomon az előterjesztést, de van benne egy olyan rész, hogy „egy bizonyos 
szakvizsgálattal minden rendben van, mert a várakozási idő csak 3-6 hónap”. Barokkos túlzásnak érzem, hogy 
ilyen formában, ezzel a szakvizsgálattal minden rendben van. Persze, tudjuk, hogy van, ahol még hosszabb 
várólisták is vannak. Javaslom úgy átfogalmazni, hogy „csökkentek”, vagy „korrektül módosultak”, „lejjebb 
mentek” a várakozási idők, de azt azért ne írjuk le, hogy „minden rendben van”. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 93/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 67/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 93/2016. sz. – 
„FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló (egyfordulóban) 
 101/2016., 101/2-3/2016. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: A 101/2/2016. számú előterjesztés az önkormányzat intézményeinek vagyon gazdálkodásával 
összefüggő tevékenységeiről szól, bizottságunkra vonatkozóan a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ, 
a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények és az 
óvodák tavalyi vagyongazdálkodását taglalja. A tavalyi év aránylag stabil volt, időszakosan sem merültek fel 
likviditási problémák, és ami a lényeg, hogy a kötelezettségvállalásokkal terhelt maradványokon kívül több, mint 
másfél milliárd forint szabad maradvánnyal számolhatunk ebben az évben. Ez igen fontos. 
 
Torzsa Sándor: Most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor az ellenzék által tett feltételezésekről, állításokról, 
kiderül, hogy igazak e vagy sem. Eddig mindig csak a költségvetést módosítottuk, és mindig voltak általunk állított 
feltételezések, amikre a városvezetés azt mondta, nem helyesek. Ez az igazság pillanata. Ez az a pont, amikor 
kiderül, mennyire voltak helyesek ezek. Természetesen a szociális kiadásokról beszélek. Többször is jeleztem, 
hogy az az állítás, amit a városvezetés mond, miszerint ugyanannyit fogunk fordítani a szociális kiadásokra, mint 
2014-ben és nem csökkennek ezek a kiadások, nem fog teljesülni. A zárszámadásból tökéletesen kiderül, hogy 
közel 150 millió forinttal költöttünk kevesebbet szociális kiadásokra 2015-ben, mint 2014.-ben. Csak, hogy 
korrektek legyünk és tárgyilagosan láthassuk a helyzetet, ki kellene kérni a járástól azt az információt, ami 
megmutatja, hogy mennyit költött a járás ilyen típusú kiadásokra itt, Ferencvárosban, és akkor tényleg világosan 
kiderülne, hogy az emberek jobban jártak e ezzel az átalakítással, vagy rosszabbul. Az Önkormányzat biztos, 
hogy 150 millió forinttal kevesebbet költött ez ügyben. Ami még felmerült bennem dilemmaként - és nem tudom, 
hogy mennyire helyesek ezek az állítások, de ha Polgármester úr tudna nekem tájékoztatást adni erről, azt 
nagyon megköszönném –, hogy hogyan néz ez ki pontosan. Minden évben megmarad egy jelentősebb összegű 
maradvány, amit nem költünk el. Ezek milliárdos nagyságrendek a költségvetésben. Kérdezném, hogy ebből 
keletkezik e az Önkormányzatnak is? Vannak számítások például az inflációs veszteségre vonatkozóan? Az az 
összeg, amit 2015-ben nem költünk el, az infláció miatt 2016-ban kevesebbet ér. Ennek a pénzösszegnek 
nyilvánvalóan kezelési költsége is van. Igen, van infláció, és úgy mutatkozik meg, hogy 1 milliárd forintból több 
javat lehet vásárolni 2015-ben, mint 2016-ban. Ez egy nagyon egyszerű közgazdasági tény. Hol vannak kezelve 
ezek az összegek? Van rajtuk valamiféle kamat? Mennyi a banki költségük? Hogyan tudjuk ezeket kezelni? 
Hogyan néz ez ki? Azért kérdezem, mert nem látjuk ezt pontosan. Nem értjük, hogy is van ez. 
 
dr. Bácskai János: A Torzsa Sándor által elmondottak értelmezéséhez segítséget kérek. Honnan olvasta ki a 
150 millió forint mínuszt? Kíváncsi lennék, hogy miből látja azt a 150 millió forintos összeget, amivel kevesebbet 
költöttünk szociális ügyekre. Azt olvastam ki a táblázatokból, hogy sokkal többet költöttünk, mint eddig. A 
milliárdos nagyságrendekkel óvatosan bánjunk, mert ebben a kevés milliárdos összköltségvetésben elég 
veszélyes milliárdokkal „dobálózni, még eltalál valakit ez a nagy súly, és baja lesz” Ha mondana egy 
nagyságrendet, hogy mennyire taksálja az inflációs veszteséget és milyen ügyekben, akkor talán könnyebb lenne 
válaszolni a felvetéseire, már ha egyáltalán elhangzott kérdés. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon egyszerű, hogyan jött ki a 150 millió forint. Vannak azok a költségvetési sorok, 
amelyeket a pénzbeli támogatásáról szóló rendelet hivatott kiutalni, azokat össze kell adni. Kijön egy összeg és 
azt össze kell hasonlítani azzal, mennyi volt ez 2014-ben. Ezt a számítást végeztük el, és ez az eredmény jött ki. 
Lehet, hogy vannak olyan sorok, amelyeket Polgármester úr nem vett figyelembe, vagy mi nem vettünk 
figyelembe, de nekünk ez jött ki. Az inflációs veszteséggel kapcsolatosan nem az volt az állításom, hogy van 
inflációs veszteség, hanem az volt a kérdésem, hogy vannak e ilyen típusú számítások, ilyen típusú felmérések, 
figyelembe veszi e azt a városvezetés, hogy lehetséges egy ilyen típusú mérlegelés, van e ilyen a 
gazdálkodásánál, de Polgármester úr ezzel igazából megválaszolta ezt a kérdést. Mivel nem érti, hogy miről van 
szó, nem számol ezzel a városvezetés, ha jól értem. Ebben az esetben javaslom, hogy ezt is vegyék figyelembe, 
de lehet, hogy rosszul értelmeztem Polgármester úr válaszát. 
 
dr. Bácskai János: Ez tipikusan az a vita, mint amikor én például nézem a Bajnokok Ligája döntőt, és bejön egy 
olyan ember, aki még életében nem játszott, nem látott focimeccset, és megkérdezi, hogy ki a fene játszik a 
hogyishívjákkal. Nehéz neki elmesélni a Bajnokok Ligája gyönyörűségeit.  
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 101/2016., 101/2/2016. sz. előterjesztések határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 68/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 101/2016., 
101/2/2016. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 
 102/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Elmondhatom, hogy ilyen rendeletet 2016-ban nem hozott létre, nem alkotott az Önkormányzat, 
hiszen aránylag korán, február 18-án elfogadtuk költségvetésünket, így ez az előterjesztés csak a január 1. és 
február 22. közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását tartalmazza. Kérem, szavazzunk a 102/2016. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 69/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 102/2016. sz. – 
„Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló) 
 103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: A bizottságunkat érintő kérdésekről szoktunk beszélni ezekben az esetekben. A központi 
költségvetésről biztosított bérkompenzációra, illetve az oktatási, szociális és kulturális kiegészítő szociális ágazati 
pótlékunkra, ami elsősorban a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságát és az 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék Intézményét érinti, mintegy 21,8 millió forinttal kapunk többet. Látható a 
zárszámadásból, hogy az összes maradvány 3,5 milliárd forint, amiből 600 millió forint, a Tűzoltó utca 33/A. 
lakóház, ami már az eredeti költségvetésben is szerepel. Jelen módosításban 2,9 milliárd forint van előirányozva. 
A bizottságot érintően a Humánszolgáltatási Iroda feladatainak sorát 2,6 millió forinttal emeljük, és a 
közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás költségvetési sort 20 millió forinttal, 70 millió forintról 90 millió forintra 
emeli a költségvetés.  
 
Torzsa Sándor: Polgármester úr válaszából felocsúdva véletlenül rossz gombot nyomtam meg. Pontosan értem 
a Bajnokok Ligája meccs példát, biztos bennem van a hiba. Szeretném jelezni Elnök úrnak, hogy csak a 
Polgármester úr szavai azok, amik lebegnek előttem, hogy „óvatosan ezekkel a milliárdokkal”. Itt jelennek meg 
azok a maradványpénzek, amikről beszéltem. Elnök úr elmondta, hogy 3,5 milliárd forint maradt. Csak, hogy 
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világos legyen ez a válasz, lehet, hogy Polgármester úrnak meg kell néznie a költségvetési számokat, mert 
ezekről beszélünk. 
 
Illyés Miklós: A költségvetés módosításának pontosan az a feladata, hogy ezekről a maradványokról döntsünk. 
Meghatározásra kerül benne, hogy mire fogjuk felhasználni azokat, és még a második forduló is rendelkezésre áll 
arra, hogy döntsünk ezekről. Kérem, szavazzunk a 103/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 70/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 103/2016. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
 107/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A tankönyvtámogatás rendszerének változását tartalmazza a rendeletmódosítás.  
 
Torzsa Sándor: A rendeletmódosítás irányát értjük. Alapvetően az a cél, hogy kvázi egyfajta „rászorultsági elv” is 
megjelenjen, de mindenképpen igénylésre történjen a tankönyvtámogatás. Ez egy támogatandó cél és egyet is 
értünk vele. Ami problémát jelent, és amit érdemes lehet végiggondolni, hogy az eddigi rendszert gyakorlatilag 
egy utófinanszírozási rendszer váltja fel. Ez azt jelenti, hogy a családoknak kell megfizetni a tankönyvek árát, 
befizetik a csekkeket, és utána kapják meg az Önkormányzattól ezeket a pénzösszegeket. Ezt jelenti? Ha ezt 
jelenti, akkor szeretném felhívni a városvezetés figyelmét, hogy ez egy több tízezer forintos tétel, ami hirtelen 
fogja érni a családokat, hiszen július 15-ig kell elutalni az összeget a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
részére. Ez egy nem tervezett költség lehet a családoknak, hiszen pár hónappal ezelőtt válhatott világossá – 
vagy még akkor sem –, hogy ez lesz. Szeretném jelezni, hogy ez megterheli a családi kasszákat.  
Azt számoltuk, hogy valószínűleg nem mindenki fogja igénybe venni ezt a támogatást, hiszen - mivel igényléses 
rendszerről van szó - lesznek olyanok, akik nem fogják kitölteni az igénylési nyomtatványt, mert olyan anyagi 
helyzetben vannak. Felmerült nálunk, hogy nem lenne e célszerű – mivel várhatóan lesz forrás - az alapítványi 
működtetésű iskolákra is kiterjeszteni ezt? Ez a lehetőség jelenleg nem vonatkozik az alapítványi fenntartású 
iskolákra.  
Eddig nem kellett megközelítőleg 4000 kérelmet elbírálnia a Hivatalnak, most azonban úgy alakítjuk át a 
rendszert, hogy ezeket a kérelmeket át kell nézni. Eddig ez viszonylag gyorsan ment, hiszen12-15 utalást kellett 
elvégeznie az Önkormányzatnak, nem hárult ilyen nagy mennyiségű bürokratikus teher a Hivatalra. Fel vagyunk 
készülve erre? Fel vagyunk készülve arra, hogy ilyen mennyiségű – valószínűleg egy időben beérkező kérelmet 
– jóváhagyjuk? Meg van arra a kapacitás, hogy a 4000 utalást el tudja végezni az Önkormányzat? Volt erről 
gondolkodás, vagy menet közben derül majd ki, hogy november közepéig sem tudja elvégezni ezt a feladatot az 
Önkormányzat? 
 
Kállay Gáborné: Az első kérdésével kapcsolatosan, hogy „milyen terhet jelent ez a szülők számára”, szeretném 
hozzá tenni, hogy azok a szülők, családok, akik rászorultsági alapon eddig is ingyen kapták a tankönyvet, ezen 
túl is ingyen fogják kapni. Szeptemberben - amikor a beiskoláztatás a legnagyobb anyagi gondot jelenti a szülők 
számára - fogják visszakapni ezt az összeget azok a szülők, akik jogosultak. Körülbelül 1000 főről beszélünk, 
mert 2013 óta felmenő rendszerben az állam is ad tankönyvtámogatást, így mindössze 1000 gyerekről van szó, 
akire a Hivatal természetesen abszolút mértékben felkészült. Ez különösebb bírálást nem igényel, az 1000 
kérvény nyilvánvalóan be fog érkezni a számlával, ezt leellenőrzik a kollégák és abban a pillanatban utalják az 
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összeget. Úgy gondolom - és ezt a Hivatal is meg tudja erősíteni -, hogy a Hivatal egy hét alatt „le fogja kavarni” 
ezt. Nem hiszem, hogy ez különösebb megrázkódtatást okoz majd. Azt mindenesetre egyértelműen látni fogják a 
szülők, hogy az Önkormányzattól kapják ezt a támogatást. 
 
Torzsa Sándor: Tehát Alpolgármester asszony is azt mondja, amit én, hogy ez egy utófinanszírozásos rendszer 
lesz, így három hónapig kvázi a szülők hitelezik meg ezt az összeget. Jól értjük ezt a helyzetet. Ami felmerült 
kérdésként, és nem teljesen tiszta, hogy az állami támogatás összege kisebb mértékű, mint az önkormányzati 
támogatás összege, legalábbis vannak olyan típusú évfolyamok, ahol ez igaz. Ilyenkor mi van? Kompenzálja az 
Önkormányzat ezt az összeget? Az alapján, amit Alpolgármester asszony elmondott, úgy értelmeztem, hogy 
nem, de lehet, hogy rosszul értettem. Megkapják a kisebb összegű támogatást az államtól, vagy megkapják a 
nagyobb összegűt az Önkormányzattól? Hogy van ez pontosan? Segítsen nekem tisztán látni. 
A másik kérdésem a Humánszolgáltatási Iroda vezetőjéhez szól. Amikor kialakítottuk a szociális rendelettel 
kapcsolatosan ezeket az összegeket, akkor megnéztük, hogy a különböző évfolyamokon mennyibe kerülnek a 
tankönyvcsomagok, mert volt egy olyan sejtésünk, számításunk, hogy ezekkel az összegekből nem mondhatjuk 
ki azt, hogy „ingyenesek a tankönyvek”. Adunk egy erőteljes támogatást, de azt lehet olvasni a 2016-os 
tankönyvek árával kapcsolatban, hogy akár a 30.000 forintos összeget is „megugorhatják”, és ebben az esetben 
nem biztos, hogy fedi a valóságot, hogy ezek „ingyenes tankönyvek”. Egy részük valóban ingyenes, de a másik 
részük a szülőnek jelent kiadást. 
 
Szilágyi Imre: Lehet, hogy az én információim nem helyesek, és a korábbi gyakorlat nem így működött, de 
korábban szeptemberben kellett befizetni a tankönyvek árát, és így kellett kiegyenlíteni azt. Ha ez most változik, 
és júniusban a bizottság, és a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a rendelet hatályba léptethető, akkor 
természetesen, amennyiben júliusban befizeti ezt az összeget a szülő, akkor már bejöhet a kérelmével és 
benyújthatja azt akár az iskolán, akár a Hivatalon keresztül, vagy bármelyik ügyfélszolgálatnál, és abban a 
pillanatban el tudjuk bírálni a kérelmet, így a rendszerben valójában nem jelentkezik fennakadás. Nem „szaladt 
el” az Iroda amellett, hogy az összegekről tájékozódjon, hiszen természetesen, ha nagy mértékben emelkedett 
volna a tankönyvek ára, akkor azt kezelni kellett volna a költségvetésben. Ki másra tudnánk támaszkodni, mint a 
tankerületre. Tájékoztatást kértünk tőlük arra vonatkozóan, hogy évfolyamonkénti bontásban, átlagosan milyen 
tankönyvösszegekről beszélhetünk, és messze magasan fölötte van a mi összegünk. Például a 12. évfolyamon a 
tankerület tájékoztatása alapján 9000 forint a tankönyvek átlagára, a rendeletünkben pedig 18.800 forintot 
biztosítunk erre. Úgy gondolom, hogy annyival fölötte vagyunk, hogy ezekbe az összegekbe nagyjából bele kell, 
hogy férjenek. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 107/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 71/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 107/2016. sz. - 
„Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására 
 100/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: Új törvény lépett hatályba, aminek meg kell felelnie a rendeletnek, ezért pontosítások átvezetése 
szerepel az előterjesztésben. A rendelkezések egyértelmű meghatározásával egészül ki a szabályzat. 
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Gyurákovics Andrea: Egy javaslatot szeretnék tenni. Az előterjesztésben több oldalon is szerepel „Az eljárás 
lefolytatása” részben, hogy a lebonyolító felelős munkatársnak az eljárás megindításakor gondoskodnia kell a 
felhívás keretében a dokumentáció kiküldéséről a Polgármesternek. Eddig ez volt a bevett gyakorlat, ám ebbe a 
körbe most belekerült a Jegyző úr is, ezért a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
ülésén megkérdeztem őt, hogy van e valamiféle jogszabály erre, ami minket erre a módosításra kötelez. Nem, 
válasza alapján nincs ilyen módosító jogszabály, így tulajdonképpen nem szükséges ez a módosítás. Azt a 
javaslatot tenném, hogy tartsuk magunkat az eddigi megszokott eljárás lefolytatáshoz.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 100/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Gyurákovics Andrea 
módosító javaslatával kiegészítve. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 72/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 100/2016. sz. – 
„Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására” című – előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel 
együtt. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Hogy megkönnyítsem a bizottság dolgát, azt kell mondjam, felesleges a módosításról 
szavazni, amennyiben jól értettem a módosítási szándékot. Ha jól értettem, akkor befogadom a javaslatot, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a titkárságomon elvégzik a javaslatban megfogalmazásra került feladatot, tehát a Jegyző 
mindig meg fogja kapni ezeket az információkat. 
 
Péter Lajos, a bizottság tagja kiment az ülésteremből.  
 
9./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára” című felhívásra, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai 
Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázat benyújtására. 
 108/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: Tavaly is pályáztunk egy hasonló, „Épületenergetikai Fejlesztés Ferencvárosban” című pályázattal. 
Most két épület, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. szakrendelője és az Epres Óvoda venne 
részt a pályázatban. Olyan pályázatról van szó, amihez az önrész rendelkezésre áll. Kérem, támogassuk. Kérem, 
szavazzunk a 108/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 73/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 108/2016. sz. – 
„Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára” című felhívásra, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése 
Ferencvárosban” című pályázat benyújtására.” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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10./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
 90/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Tavaly is támogattuk az alapítványt, 50.000 forinttal, így most is az „A” változatot szeretném 
feltenni szavazásra. Ismét 50.000 forinttal támogatnánk a gyerekek sürgősségi ellátását segítő eszközök 
megvásárlását a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. Kérem, 
támogassák. Kérem, szavazzunk a 90/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 50.000 forint támogatási 
összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 74/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 90/2016. sz. – 
„Medicopter Alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát 50.000 forint 
támogatási összeg megjelölésével. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
11./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2015. évi szociális 
szolgáltatásairól 
 98/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Valóban igaz, amit Torzsa Sándor mondott az ülés elején, hiszen egy nagyon részletes és komoly 
dokumentum van előttünk. Ha csak végiggondolom, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, az IRISZ Klub beszámolója, a Szerető Kezek Gondozóház beszámolója szerepel az összes 
statisztikájával, a nemek, kor szerinti megoszlással, ki mennyire veszi igénybe a szolgáltatásokat, valóban egy 
komoly dokumentumot látok. Kétségtelen, hogy az embernek igénybe veszi pár óráját, amíg végigolvassa. 
Köszönöm a beszámolót. Azzal próbáltam érvelni annak érdekében, hogy mégis tartsuk napirenden az 
előterjesztést, hogy nem láttam jelentős eltéréseket a tavalyi évhez viszonyítva. Egyet azért említenék, a szociális 
étkeztetést igénybe vevők száma 40 fővel csökkent a tavalyi évhez képest, de ez a szám ugrál. Most egy új 
szolgáltató bonyolítja le az étkeztetést, így éppen növekvőben van az igénybe vevők száma. Szeretném 
megköszönni Igazgató úrnak – aki jelen is van - ezt a szép beszámolót, és a munkatársaknak is, akik 
előkészítették. Javaslom a beszámoló elfogadását. Kérem, szavazzunk a 98/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 75/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 98/2016. sz. – 
„Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2015. évi szociális 
szolgáltatásairól” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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12./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 106/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Egy újabb nagyon komoly előterjesztést van előttünk, hiszen ha csak a tartalomjegyzéket nézem, 
az óvodáktól kezdve a bölcsődei intézményeken át, az összes segélyünk működése, és nem utolsó sorban a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása is külön egy-egy óriási részként jelenik meg. A dokumentum 
77 oldalas, és nagyon jó statisztikákkal van ellátva. Értékes előterjesztés, amit szintén nagyon köszönök. Kérem, 
szavazzunk a 106/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 76/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2016. sz. – 
„Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
13./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére és a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratainak módosítására 
 113/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Nem szeretném részletezni, elég egyértelmű, hogy hova kerülne a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat székhelye. A Díjhátralék Kezelési Csoport pedig a Hivatal épületében kerülne elhelyezésre. 
Kérem, szavazzunk a 113/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 77/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2016. sz. – 
„Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága alapító okiratainak módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
14./ Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális 
intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására 
 105/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: 2015-ben is kiírásra került ez a pályázat, ám akkor nem nyertünk. Idén is megpróbáljuk, az önrész 
rendelkezésre áll. Kérem, szavazzunk a 105/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 78/2016. (V.18.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2016. sz. – 
„Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális intézmények 
fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
15./ Javaslat a 2015. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2016. évi támogatás 
meghosszabbításra 

Sz-212/2016. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Két egyesület, a Ferencváros Szabadidős SE, és az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató 
Kft. számolt el. Megvan a beszámolójuk, és kérik az idei évi támogatást. Kérem, támogassuk a beszámolók 
elfogadását és a 2016. évi támogatást. Kérem, szavazzunk az Sz-212/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 79/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadja a Ferencváros Szabadidős SE, valamint a FTC 
Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. Sport Alapra vonatkozó 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját, 
és egyben engedélyezi részükre a 2016. évi támogatási összeg kifizetését. 
Határidő: 2016. május 18.        
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Péter Lajos, a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
16./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi szabadidősport 
pályázatának elbírálására, valamint a 2015. évi pályázatok beszámolóinak elfogadására 

Sz-213/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: 14 sportszervezetről, egyesületről szól az előterjesztés. Három egyesület nem felelt meg 
különböző okok miatt a kiírásnak. Egyikük végrehajtás alatt áll, a Trappancs Szervátültetett Gyermekek 
Rehabilitációs Sportegyesülete célja nem egyezik a pályázat céljával, a Közért Egyesület pedig nem teljesítette a 
beszámolási kötelezettségét 2 évre visszamenőleg, így őket nem tudjuk támogatni.  
 
Torzsa Sándor: Nagyon jó javaslatai vannak Elnök úrnak. Hagy mondjam el – csak lazán kapcsolódik ehhez a 
napirendi ponthoz -, hogy más bizottságok napirendjeit és előterjesztéseit is ismerve, olyan tendenciát látunk, 
miszerint egyre több olyan egyesület jelentkezik különböző típusú támogatásokért, akikről azt feltételezhetjük, 
hogy csak a támogatás összege miatt kezdenének el ferencvárosi tevékenységet folytatni. Korábban nem 
érzékeltük, nem tapasztaltuk, nem láttuk őket a kerületben, és nem is feltétlenül vannak bejegyezve helyi 
székhellyel. Amikor kialakítottuk a civil szervezeti támogatási rendszereket az volt az eredeti célunk és 
szándékunk – ezt talán Illyés Miklós is meg tudja erősíteni -, hogy valóban az itt, helyben lévő kis civil 
közösségeket, sportegyesületeket támogassuk és ne egy ilyen jellegű „kifizetőhellyé” változzunk át, ahova 
mindenki „becsekkol”, és „ha adtok pénzt, akkor csináljuk” típusú elv szerint működik. Értem, hogy ezek a 
pályázók, és azt is értem, hogy ez a rend, de ez nem csak a sporttámogatásra igaz. Más bizottsághoz tartozik 
ugyan, de a kulturális, és más civil típusú pályázatokra is elmondható ugyanez. Természetesen most döntést 
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hozunk erről, meg fogjuk szavazni, támogatjuk az egyesületeket, de 2017-re végig kellene gondolnunk, hogy az a 
szándék, hogy A’la Carte legyen a támogatás, vagy megpróbáljuk olyan mederbe terelni a helyzetet, ahogyan 
régen volt. Érdemes elgondolkodni ezen.  
 
Illyés Miklós: Az előterjesztésben is látható, hogy a 14 egyesületből 3 nem ferencvárosi bejegyzésű, a 
Nagycsaládosok Országos Egyesület IX. kerületi csoportja - ami egyébként itt dolgozik a kerületben -, a 
Goldball’94 Football Club SE - ami ferencvárosi diákoknak szervez ingyenes focitábort -, és a Tempo Kézilabda 
SE - ami nem ferencvárosi bejegyzésű, de ferencvárosi diákoknak szervez programot. A kapcsolódási pontok 
megvannak. Van még egy, a Sirályok Sport Egyesület, ők 7 ferencvárosi iskolában tájékozódási versenyeket, 
egyéb sport versenyeket szerveznek. Tudom, hogy erre mindig is kényesek voltunk, de mivel ferencvárosi 
diákokról van szó, azért az elfogadást javaslom. Természetesen csak azokat támogatjuk, akik bár nem 
ferencvárosi bejegyzésűek, de helyi sportrendezvényeket, eseményeket szerveznek, így céljainkkal egyezik, amit 
akarnak. Javaslom a támogatást. Javaslom, hogy az Iroda által javasolt összegek kerüljenek a határozatba. 
Kérem, szavazzunk az Sz-213/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 80/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az ESZSB 266/2015. (V.20.) számú határozatában megítélt 
2015. évi szabadidősport pályázati támogatások elszámolását:  

Sorszám Pályázó neve 
2015. évi pályázati 

program 
ESZSB 2015. évi döntése 

1. 
HA5KHC Puskás Tivadar 

Rádióklub 

HA5KHC Puskás Tivadar 
Rádióklub 

versenyrendszere 
210.000 Ft 

2. Rókus IX. KHE 
Szabadidős 

rendezvények 
570.000 Ft 

3. FTC Női Torna Kft Tornázni Öröm 180.000 Ft 

4.  
Ferencvárosi Szabadidős 

SE 
Táborozás a Balaton 

partján 
350.000 Ft 

5. 
Goldball ’94 Football Club 

Sport Egyesület 
Foci tábor 280.000 Ft 

6. 
Hátrányos Helyzetű 

Labdarúgók KHE 
Szabadidősport 
támogatására 

320.000 Ft 

7. 
Oxigén Úszó és Sportsuli 
Közhasznú Nonprofit Kft 

Sporttábor 280.000 Ft 

Határidő: 2016. május 18. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a sportszervezetek 2016. évi szabadidősport pályázati 
támogatásáról, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) hatályos 
költségvetési rendelet 3415. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének 
terhére történik: 

S
o

rs
zá

m
 

Pályázó neve 2016. évi pályázat címe 
2016. évi 
igényelt 

támogatás 

Egészségügyi, 
Szociális és Sport 
Bizottság döntése 

1 
FTC Női Torna Kft. 1091 Budapest, 

Üllői út 129. 

Albert Kupa, Zsebibaba 
országos csapatverseny 

és Tornázni öröm 
utánpótlás verseny 

500.000.- 220.000.- 
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2 
Ferencvárosi Szabadidős SE 

1096 Budapest, Vendel u. 10-16 
Nyári táborozás a 
Balatonszéplakon 

500.000.- 350.000.- 

3 
Goldball ’94 Football Club Sport 

Egyesület 
1204 Bp. Dobos u. 25. 

Ingyenes foci tábor 2x5 
nap 

280.000.- 150.000.- 

4 
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók 

Magyar Foci Közhasznú Egyesület 
1091. Budapest, Üllői út 91. 

Szabadidősport 
támogatása 

950.000.- 370.000.- 

5 
HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub 

1097 Budapest, Gyáli út, 22. 

HA5KHC ferencvárosi 
sport és szabadidős  

rendezvényei 
300.000.- 200.000.- 

6 
Közért Egyesület 

1094. Budapest, Lónyay u 18/b 
 

EGYÜTT DOBBAN 180.000.- 
érvénytelen 

pályázat 

7 
Magyar Szektorlabda Szövetség 1094. 

Budapest, Viola u 7. I/6 

Gombfoci show a 
szeptemberi Lakótelepi 

Mulatságon 
60.500.- 50.000.- 

8 

Nagycsaládosok Országos Egyesület 
IX. kerületi csoportja : Süsü barátai 

ifjúsági csoport 
 1056 Budapest, Március 15. tér 8. 

Csak egy betű: A 
testnevelés nem 

testnövelés 
477.000.- 360.000.- 

9. 
Roma Kulturális és Sport IX. KHE 

1094. Budapest  
Márton u 28. fsz. 7. 

Szabadidősport 
rendezvények 

1.782.000.- 750.000.- 

10. 
Sirályok Sport Egyesület 

1193. Budapest, Táncsics u 6. 

Iskolai Ifjúsági 
Sportbemutatók 

Tájékozódási feladatok 
290.000.- 200.000.- 

11 

Szervátültetettek Országos 
Szabadidősport, Turisztika és 
Természetvédelmi Egyesülete 

1095. Budapest, Tinódi u 2. 

Szervátültetettek 
rehabilitációs tábora 

250.000.- 200.000.- 

12. 
Tempo Kézilabda SE 

 1183 Budapest, Illocska u. 21. 
Kézilabdázz az 
egészségedért! 

300.000.- 150.000.- 

13. 
Trappancs Szervátültetett Gyermekek 

Rehabilitációs Sportegyesülete 
Nevezési díj a 
Transzpantált EB-re 

300.000.- 
 

érvénytelen 
pályázat 

14. Ferencvárosi Kosárlabda SE 
Négy fordulós kosárlabda 
torna kerületi alsó 
tagozatos diákoknak 

350.000.- 
 

érvénytelen 
pályázat 

Összesen 6.519.500.- 3.000.000.- 

Határidő: 2016. május 18. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szabadidősport támogatására meghirdetett pályázaton nyert 
szervezetek képviselőivel kötendő támogatási szerződések aláírásáról. 
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Határidő: döntést követő 30 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ úgy dönt, hogy a 2016. évben megítélt támogatási összegről szóló megállapodás csak abban az esetben 
kerülhet aláírásra, amennyiben a pályázó a 2015. évben kapott támogatási összeggel elszámolt és a megfelelő 
adategyeztetés a támogatottakra vonatkozóan megtörtént. 
Határidő: 2016. május 18. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
17./ 9. sz. gyermek háziorvosi körzet személyi változása praxisjog eladása miatt 

Sz-214/2016. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Egy szép pálya után elkövetkezett Dr. Heller Marianna búcsúzása, amiről a személyi változás 
és az előszerződés szintjén már döntött a bizottság. Most arról kell dönteniük, hogy Dr. Heller Marianna 
véglegesen Dr. Csécsei Márta Évának adja át a praxisjogot. A doktornő minden papírt bemutatott, így abban az 
esetben, ha a bizottság a mai napon megszavazza, akkor 2016. július 01-jétől 5 évre kapja meg a 
praxisengedélyt, és bízom benne, hogy ugyanolyan tisztességgel és aktivitással fogja végezni a munkáját, mint 
Dr. Heller Marianna. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-214/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Dr. Heller Marianna 
szerződésére vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 81/2016. (V.18.) 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 
2016. június 30. napjától. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-214/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Dr. Csécsei Márta 
Éva szerződésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 82/2016. (V.18.) 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 2. sz. mellékletében meghatározott 9. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 
IX. Lónyay u. 46. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.-vel és az ellátásért 
személyesen felelős Dr. Csécsei Márta Éva orvossal az Sz-214/2016. számú előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal feladat ellátási szerződést köt 2016. július 01. napjától 2021. június 30. napjáig és felkéri 
Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2016.június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
18./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
és a Házirendjének módosítására 

Sz-215/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Amennyiben figyeljük a folyamatokat, látjuk, hogy gyakorlatilag minden intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzata változik, hiszen a korral együtt fejlődni kell. Többször kellett volna „belenyúlni”, beleírni 
a régi Szervezeti és Működési Szabályzatba, ezért célszerűbb volt egy újat készíteni a házirend elfogadása után. 
A lifthasználattól, az érkeztetés, távozás működéséig, a térítési díjakkal kapcsolatban is szerepelnek változások a 
dokumentumban. A házirend változásai itt vannak, kigyűjtve nálam. Nagyon sok minden változott, nem 
szeretném felolvasni, mert az 15-20 percet is igénybe venne. Ha valakinek kérdése van, akkor vagy én, vagy az 
Iroda válaszolunk. Nagyon szép, frappáns előterjesztés, támogatandó. 
 
Torzsa Sándor: Támogatom. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-215/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 83/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) rendelete 8. számú melléklet II. fejezet A. 2. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az Sz-215/2016. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerint módosítja, valamint a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények új Házirendjét elfogadja az Sz-215/2016. számú előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal.  
Határidő: 2016. május 18. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
19./ Gyermek háziorvosi ügyelet biztosítása 

Sz-216/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: A Tűzoltó utcában működő gyermek háziorvosi ügyeletről – ami ha minden igaz, jól működik, 
mert nem érkezett rá panasz, megelégedéssel könyvelik a kedves szülők - szól az előterjesztés. dr. Bácskai 
János polgármester engedélye alapján egyszerű beszerzési eljárás keretében folytatódott le a beszerzés az 
Inter-Ambulance Zrt-vel. A leglényegesebb, és ezt a mondatot pontosan olvasnám: „az OEP által nyújtott 
mindenkori finanszírozás összegéért”. Az Önkormányzat számára mi a legfontosabb? Egyetlen plusz forintba 
sem kerül, elfogadja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozását és nem kér rá plusz pénzt 
ugyanúgy, ahogy eddig, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásért végzi a tevékenységet. Én, 
mint Alpolgármester, és mint képviselő is azt mondom, hogy ez a legfontosabb mondat. Nagyon leegyszerűsítve, 
nem fog plusz költségbe kerülni nekünk, és jelen pillanatban nincs rá panasz. Kérem, hogy támogassák. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-216/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 84/2016. (V.18.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és 
jegyzői együttes intézkedés alapján, - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által kötelezően 
biztosítandó gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás 2016. augusztus 01-től határozatlan időtartamra történő 
biztosítása tárgyában - lefolytatott egyszerű beszerzési eljárás nyertesével, az Inter-Ambulance Zrt.-vel (1145 
Budapest, Thököly út 165.) feladat ellátási szerződést köt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal, 
Határidő: 2016. május 18. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2./ felkéri a Polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására. 
Határidő: 2016. június 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
20./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények támogatási kérelme 

Sz-217/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Pedagógusként egy mondatot, pontosabban egy szót látok a legfontosabbnak, ez van nálam 
kiírva: „gyermeknapra”. Tavaly 50.000 forintot adtunk intézményenként, most intézményenként 10.000 forinttal 
kérnek többet. Ez azt jelenti, hogy300.000 forint gyerekeknek, gyermeknapra. Kérem, hogy támogassák. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-217/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 300.000 forint 
támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 85/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  
1./ úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3143. számú 
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére 300.000- Ft támogatást biztosít a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények részére a bölcsődei gyermeknapi rendezvények megvalósítása céljából. 
Határidő: 2016. május 18. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
21./ Sürgősségi javaslat a Kerekerdő Óvoda játszóudvarának felújításához kapcsolódó Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat benyújtására 

117/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Mezey István, a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Zombory Miklós: A Kerekerdő Óvoda felújításáról – idézem: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra” – szól az előterjesztés. Ismét jó hírem van az anyagiakkal kapcsolatban, a pályázati 
összeg 50%-a már megvan, elkülönítésre került, hiszen a Kerekerdő Óvoda udvarát, játszó részét mindenképpen 
felújítanánk. Ha nem nyerünk, akkor az egyik felét újítjuk fel a játszó résznek, ha pedig megnyerjük a pályázatot, 
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akkor annak a dupláját, azaz a kétszeresét tudnánk felújítani. A Belügyminisztérium írta ki a pályázatot. Azért lett 
sürgősségi az előterjesztés, mert nagyon rövid a beadási határidő. Kérem, az Isteneket, hogy támogassák a 
pályázatot. A megvalósításhoz szükséges bruttó önrész 9,5 millió forint, ez gyakorlatilag már elkülönítésre került. 
Kérem, engedjék, hogy a támogatás megvalósuljon, és pályázhassunk. 
 
Torzsa Sándor: Az nem világos, Alpolgármester úr, hogy a 19 millió forint a teljes udvar felújítására szolgál, vagy 
az udvar egy részéről szólna a pályázat? Mekkora részről beszélünk? 
 
Zombory Miklós: Nem tudom volt e már a Kerekerdő Óvodában? Ez egy elég nagy terület. Ha az egész udvart 
fel szeretnénk újítani, akkor nagyon csúnya számok jönnének ki. Egy részét fogjuk felújítani. Sőt, ha nem 
nyerünk, akkor a részének a részét, felét újítjuk fel. A bruttó összeg értelmezéséhez tudni kell azt, hogy nem 
haladhatjuk meg a nettó 15 millió forintos közbeszerzési értékhatárt, ezért szerepel ez az összeg, de amennyiben 
megnyerjük a pályázatot, sehonnan nem kell egy forintot se „kuncsorogni”, mert az összeg rendelkezésre áll. 
Bárcsak akkora összeg lenne, hogy az egész udvart fel tudnánk újítani, de ez sajnos több részből fog állni. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 113/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 86/2016. (V.18.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 117/2016. sz. - 
„Sürgősségi javaslat a Kerekerdő Óvoda játszóudvarának felújításához kapcsolódó Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat benyújtására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. május 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mezey István, a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
A 22. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 87/2016. (V.18.) 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 


