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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. augusztus 31-én 

13.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 
 

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

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea, 
Dr. Kornya László, 
Péter Lajos, 

    Torzsa Sándor tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. Bánfi Réka 
irodavezető, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, T. Zuggó 
Tünde, Dr. Székelyhidi Lívia alpolgármesteri munkatársak, 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, Orbán Imre Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ gazdasági vezető helyettese, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, Aljegyző urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. 4 napirendi pontunk 
van, amiből 1-et a Képviselő-testület is tárgyal. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, 
szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 116/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Olimpiai garanciavállalás 

164/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
2./ 19. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítás iránti kérelme 

Sz-364/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
3./ Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének kérelme a Szervátültetettek 
Európa-bajnokságára 3 fő kerületi versenyző nevezési díjának támogatására  

Sz-368/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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4./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-
Program) történő, 2. szintű elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 
 Sz-372/2016. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Olimpiai garanciavállalás 

164/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Illyés Miklós: Az előterjesztést elég részletes, és képeken is bemutatja a különböző területeket, hiszen 
elsősorban földhasználati kérdéseket tárgyal. Mi, mint sportbizottság örülünk az ilyen témájú dokumentumoknak, 
de láthatjuk, hogy itt elsősorban jogi rendezések szerepelnek, bizonyos területek ideiglenes, illetve végleges 
bérbeadásáról, odaadásáról szól az előterjesztés. Kérem, szavazzunk a 164/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 117/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 164/2016. sz. – 
„Olimpiai garanciavállalás” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. szeptember 01. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Szeretném kiemelni, hogy Ferencvárost lényegesen érinti ez a téma, hiszen a kerület területén egy 
nagy központ kerülne kialakításra. A kerület abban az esetben is jól jár a tervezetben foglalt fejlesztésekkel, ha 
nem nyerünk. 
 

2./ 19. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítás iránti kérelme 

Sz-364/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Dr. Örsi Krisztina háziorvos július 15-én jelentette be, hogy gyermekvállalás miatt tartósan 
távol marad a következő időszakban, ezért két helyettes, Dr. Pataki Éva és Dr. Herczeg Tünde került 
megjelölésre az előterjesztésben, akik helyettesítik majd, amíg vissza nem jön. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-364/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 118/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) 
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) 
rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 19. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2012. június 01. 
napjától 2017. május 31. napjáig a Medico Line Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Örsi Krisztina háziorvossal 
kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rendet az alábbiak szerint módosítja:  
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„Helyettesítés rendje: Dr. Pataki Éva, Dr. Herczeg Tünde” 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert a szerződés 1. pontban foglaltak szerinti módosításának aláírására. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének kérelme a 
Szervátültetettek Európa-bajnokságára 3 fő kerületi versenyző nevezési díjának támogatására  

Sz-368/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Az előterjesztésben említett 3 gyermek nagyon szép eredményeket ért el eddig is. Idén 
Finnországban kerül megrendezésre a számukra szervezett Európa Bajnokság. Javaslom, hogy támogassa a 
gyerekek részvételét a bizottság. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy a maximális 300.000 forinttal támogassuk a gyerekek versenyen való részvételét.  
 
Illyés Miklós: Ez azt jelenti, hogy a 3 gyereknek 100.000-100.000-100.000 forint támogatás jut. Kérem, 
szavazzunk az Sz-368/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 300.000 forint támogatási összeg 
megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 119/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete részére 300.000 Ft támogatást 
nyújt a 2016. évi Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán részt vett ferencvárosi sportolók 
nevezési díjának biztosítása céljából a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor 
terhére. 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
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 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-
Program) történő, 2. szintű elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 
 Sz-372/2016. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök 
 
Illyés Miklós: Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható, de úgy gondolom, olyanok vannak jelen, akik előtt 
nyugodtan tárgyalhatjuk nyílt ülésen is, így javasolom, hogy folytassuk a nyílt ülést. P. M., … éves hölgyről szól 
az előterjesztés, aki élettársával és 2 kiskorú gyermekével együtt jogosult a lakásra. Határozott idejű, 1 évre 
szóló bérleti szerződést kötne a hölggyel az Önkormányzat. A ... szám alatti, 42,10 m2 alapterületű, 1 szoba 
komfortos lakás kiutalására tesz javaslatot az előterjesztés. Kérem, szavazzunk az Sz-372/2016. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 120/2016. (VIII.31.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 
szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet 9. § (1) bekezdés e.) pontja alapján dönt P. M. (sz.: P. M.; … an.: H. 
E.)  ... szám alatti lakos ideiglenes elhelyezéséről egy év határozott időtartamra a ... szám alatti, 42,10 m2 
alapterületű, 1 szoba komfortos lakás felhasználásával. Felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére  
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Előzetesen szeretném jelezni, hogy a következő bizottsági ülés 2 hét múlva várható. Köszönöm a 
részvételt, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
  
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


