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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. június 29-én 

15.00 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 tagok. 

Hivatal részéről: 
Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Madár Éva irodavezető, Szilágyi Imre 
irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, dr. 
Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, dr. 
Székelyhidi Lívia alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Dr. Kovács 
József Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatója, dr. Mechler András Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. általános igazgatóhelyettese, Czinder Gézáné Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató KNP Kft. ápolási igazgatója, Intzoglu István képviselő, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, Aljegyző urat, 
a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitom. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel?  
 
Zombory Miklós: Kérem, vegyük le napirendről a 135/2016. számú – „Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadásának támogatására” című – előterjesztést. 
 
Illyés Miklós: Az előterjesztő visszavonta a meghívó szerinti 2. napirendi pontot. Kérem, szavazzunk a 
módosított napirendi javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 113/2016. (VI.29.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)  
 147/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat a Képviselő-testület 20/2016. (I.28.) számú határozat módosítására 
 157/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 (5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások 
és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. 
(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)  
 147/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Mezey István, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Illyés Miklós: A védőnők kérték, hogy szerepeljenek a lakásrendeletben ezek a módosítások. 15 védőnői körzet 
van Ferencvárosban, ebből nagyon kevés, 11 betöltött. Sok a nyugdíjas, a nyugdíj közelében járó védőnő, és 
egyre több gyerek születik. Az volt a kérés, hogy legalább a pályázatban megjelenhessen, hogy lehetséges a 
lakáshoz jutás. Ezzel remélhetőleg egyre több védőnőt vonzunk majd Ferencvárosba.  
 
Zombory Miklós: Köszönöm szépen az Iroda gyors, frappáns, közreműködő segítségét magam és a 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. nevében. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 147/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 114/2016. (VI.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 147/2016. sz. – 
„Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat a Képviselő-testület 20/2016. (I.28.) számú határozat módosítására 
 157/2016. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: A nyári felújítások miatt vált szükségessé a bezárás időpontjának megváltoztatása a Pöttyös 
Bölcsődében, és az Aprók Háza Bölcsődében. Ha megnézik a táblázatot – nem akarom az időt húzni a 
felolvasásával -, akkor láthatják, kik veszik át a szerepet abban az időszakban, amikor a felújítás miatti bezárás 
történik.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 157/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 115/2016. (VI.29.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 157/2016. sz. – 
„Javaslat a Képviselő-testület 20/2016. (I.28.) számú határozat módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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Illyés Miklós: Várhatóan szükség lesz egy rendkívüli bizottsági ülés összehívására júliusban. Kérem, 
számítsanak erre a Képviselő urak és hölgyek. Ha minden igaz, akkor július utolsó hetében várható az ülés. Négy 
fővel határozatképes a bizottság, így ha valaki szabadságra megy, azt természetesen megértjük. Úgy tudjuk, 
hogy a LÉLEK Program kapcsán lesz még egy előterjesztésünk, de időben kiküldjük majd mindenkinek. 
Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


