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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. május 24-én 

13.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

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

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea, 
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, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó 
irodavezető-helyettes, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Gál 
Antal csoportvezető, Dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Oláh Anna, Hajdu Erika 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Talapka Gergő, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatársak, Nagy 
Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Jelinek Benjámin 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. orvos igazgatója, Dr. Mechler András Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese, Kammermann Csaba Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató KNP Kft. gazdasági igazgatója, Oravecz Jánosné Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. 
minőségirányítási vezető, ápolási igazgatóhelyettese, Gedeon Andor Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága igazgatója, Vibling Géza Családtámogató és Gyermekjóléti Központ igazgató-
helyettese, Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa.  
 
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 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, hogy az Sz-
252/2017. számú –„Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést 18. napirendi 
pontként tárgyaljuk. Az a szándékom, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk ezt az előterjesztést. Sok információnk 
van az önkormányzati lakásokkal kapcsolatban, melyeket jó lenne őszintén kibeszélni a javaslattétel előtt. Kérem, 
szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 62/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról 
(egyfordulóban) 

116/2017., 116/2-5/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 
117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve  

121/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. vezérigazgatója 
 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott intézmények státuszbővítése 
133/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

       Zombory Miklós alpolgármester 
 
5./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

129/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
6./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására 

114/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
7./ Javaslat a 2016. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására és a 2017. évi támogatás meghosszabbítására 

Sz-257/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
8./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” című pályázati program meghirdetésére 

Sz-259/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
9./ BEAC SE Atlétika 1898. Szakosztály támogatási kérelme 

Sz-255/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
10./ Hátrányos Helyzetű Labdarugók a Magyar Labdarugásért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 

Sz-260/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
11./ Akadálymentesítési támogatás iránti kérelmek 

Sz-198/2017., Sz-201/2017. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester, 

        Zombory Miklós alpolgármester 
 
12./ Javaslat a 11. felnőtt fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés megszüntetésére 

Sz-200/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
13./ Javaslat a 7.,8.,9.,10. felnőtt fogorvosi körzetek működtetésre vonatkozó feladat ellátási szerződések 
módosítására 

Sz-203/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
14./ Javaslat a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötésére   

Sz-241/2017., Sz-241/2/2017. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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15./ Javaslat a 10. felnőtt háziorvosi körzet működtetésre vonatkozó feladat ellátási szerződés módosítására 

Sz-202/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
16./ Javaslat a 3. gyermek háziorvosi körzet működtetésre vonatkozó feladat ellátási szerződés módosítására 

Sz-199/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
17./ HPV védőoltás iránti méltányossági kérelem 

Sz-197/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
18./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-252/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
19./Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására 

Sz-240/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi 
gazdálkodásáról (egyfordulóban) 

116/2017., 116/2-5/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Annyit kell tudni a tavalyi évről, hogy 17.779.816.000 forint volt az eredeti, majd többször 
módosított előirányzat vége. Egy nagyon szép mondatot olvastam az előterjesztésben: „Az Önkormányzat 2016. 
évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák időszakosan sem merültek fel.” Ez egy elég fontos kitétel, 
hiszen a korábbiakban ez többször is előfordult. 2,1 milliárd forint szabad maradvánnyal számolhatunk. A 
bevételek is jobban teljesültek, 104%-ban. A szociális és köznevelési feladatokra vonatkozó, saját költségvetési 
sorunk az 50%-ot sem érte el. Ez sajnálatos. Legközelebb jobban odafigyelünk rá, hogy kimerítsük ezt a 
költségvetési sort. Kérem, szavazzunk a 116/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 63/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 116/2017. sz. – 
„Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 116/2/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 64/2017. (V.24.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 116/2/2017. sz. – 
„Beszámoló az önkormányzat intézményeinek vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló) 

117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Ez az idei első költségvetés módosítás, ami tartalmazza a 2016. évi zárszámadás pozitív adatait 
is. Jelen módosításkor 3.132.000.000 forint van előirányzatosítva. A bizottságunkat érintően apró, már korábban 
eldöntött ügyekben látható módosítás, például a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ létszámbővítése, 
szociális pótlék emelése, szociális támogatás elemei közti átcsoportosítások kapcsán. Kérem, szavazzunk a 
117/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 65/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 117/2017. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve  

121/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. 

vezérigazgatója 
 
Illyés Miklós: Két gazdasági társaság érinti elsősorban a bizottságunkat, a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. Erről a kettőről részletesebben is beszélhetünk. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2016-os évi mérlege 21 millió forint veszteséget mutat. A Felügyelő Bizottság elfogadta 
a beszámolót, és a 2017. évi terveket is. Az idei évben csekély nyereséggel számol a cég. A határozati 
javaslatban megemlítésre került az ügyvezető igazgató jutalmazása is.  
 
Dr. Jelinek Benjámin: Igazgató úr nem tud jelen lenni, ezért szólnék pár szót a beszámolóról és az üzleti tervről. 
Egy egészségügyi szolgáltatónál a legfontosabb, hogy a betegellátás egész évben zavartalan volt és az idei 
évben is minden bizonnyal az lesz. Jó minőségben tudtuk ellátni a betegeket. Panasz van, mint mindenhol, de 
tudjuk kezelni azokat, összességében elégedettek a betegeink. Ami nagy különbség az előző évekhez képest, az 
a negatív zárás. Sajnos olyan dolgok merültek fel, melyekre év elején még nem számítottunk. Nagyon fontos, 
hogy az intézmény menedzsmentje reagált erre, és látható az idei évi tervben, hogy sikerült korrigálnunk ezeket a 
külső körülmények között kialakult változásokat, ismét pozitív gazdasági pályára tudtuk állítani a szakrendelőt. 
Hozzá kell tennem, hogy ehhez feltétlenül szükséges az Önkormányzat támogatása. Egész évben semmiféle 
likviditási problémánk nem volt, nem merült fel ilyen.  
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Vázolnám mi vezetett ide, illetve mik azok a lényeges dolgok, amik az idei évben történnek az orvosi rendelő 
életében. A Felügyelő Bizottság mind a két előterjesztésünket elfogadta, elnöke folyamatosan figyelemmel kísért 
minket és sok építő tanácsot kaptunk tőle. Ezt köszönjük, mert ezeket is be tudtuk építeni a módosításainkba, 
terveinkbe. A tavalyi évben felmondta a felnőtt háziorvosi ügyeletet az előző szolgáltató, a FŐNIX-MED Zrt., ami 
miatt közbeszerzési eljárás került kiírásra. Ez havi szinten körülbelül 2 millió forintos kiadást jelentett - amit nem 
kalkuláltunk be az előző évhez képest – mindaddig, ameddig elbírálásra nem került a közbeszerzési eljárás. Az 
előző évben Józsefvárossal közösen végeztük az ügyeletet, ami közös finanszírozás alá esett, Országos 
Egészség Pénztár finanszírozás terhére végeztük a tevékenységet. Ez a szerződés – nem a mi oldalunkról – 
felmondásra került. Kénytelenek voltunk külön szerződést kötni a szolgáltatóval, hogy az ügyelet biztosított 
legyen. Ők 2 millió forinttal magasabb összegért vállalták el ezt. Sajnos addig húzódott a közbeszerzési eljárás - 
annak nehézségei miatt -, hogy ez körülbelül 10 millió forint plusz kiadást jelentett. Szerencsére az új 
szerződéssel szintén Országos Egészség Pénztár finanszírozás terhére végzi a szolgáltató ezt a tevékenységet, 
így ez nem jelent ismételten plusz kiadást számunkra.  
Augusztusban hirtelen szembesültünk vele - lehetett hallani, hogy történni fog valami -, hogy egyik napról a 
másikra megjelent egy finanszírozás módosítás, ami hatására a finanszírozásunk úgy strukturálódott át, hogy át 
kellett tervezni a rendelést az optimális bevétel elérése érdekében. Amíg a rendelések átszervezése zajlott - 
ehhez a megváltozott finanszírozáshoz -, addig ez szintén mínuszt okozott a költségvetésünkben, de ezt sikerült 
megoldani az idei évben. Szerződéseket kellett felmondani, módosítani és voltak bizonyos felmondási határidők, 
ami ezt a helyzetet szülte. 
Voltak azért jó dolgok is. Ne felejtsük el megemlíteni, hogy volt egy 15 millió forintos eszközadomány, ami 
Alpolgármester úr közbenjárásával érkezett a kerületi szakrendelőbe. Ez nagyon lényeges. Az Önkormányzattól 
is érkezett támogatás. Összességében egy közel 20 millió forint értékű mammográfiai készülékfejlesztés is zajlott 
intézményünkben. Ennek költsége az idei évre is áthúzódik. Lényeges megtakarítás még, hogy közbeszerzési 
eljárások kiírásával – gáz-, és villamos energia, műszerkarbantartás témakörben – éves szinten jelentős 
megtakarításokat tudtunk véghezvinni. 
Közrejátszott a gazdasági helyzetünk alakulásában a kötelező béremelés is. Ez egy lényeges, és pozitív lépés 
volt. Szakorvosonként 107.000 forint, és szakdolgozóknál 20-50.000 forint bérnövekedés mutatkozott. Ennek 
rendszerbe való beépülése okozta a legnagyobb fejtörést, de az idei évre ez is teljesen megoldódott.  
A tavalyi évi nehézségekre reagálva kellett létrehoznunk az idei évi üzleti tervet, melyben szerepel még egy 
szintén olyan faktor, amiről nem tudjuk, hogyan fog alakulni, hiszen ismét várható egy ágazati béremelés. Nagy 
szerencsére ez az összes dolgozót érinti, a takarítóktól kezdve az aneszteziológus orvosig. Nem tudjuk, hogyan 
fog beépülni, valószínűleg egy finanszírozás változással, nem pedig úgy, hogy a béremelést külön soron kapjuk 
meg.  
Összegezve, feladatunkat ellátjuk az Országos Egészség Pénztár finanszírozásából, illetve a jelentős 
önkormányzati támogatással, ami nélkül nem tudna működni ez a rendszer, ezt le kell szögeznem. Nagyon 
köszönjük az Önkormányzat kitartó és nagylelkű támogatását, mert ez biztosíthatja, hogy a kerületi lakosok 
kiemelkedő szintű ellátásban részesüljenek. 
 
Torzsa Sándor: A kérdéseim egy jelentős részét meg is válaszolta. Mire hivatkozott a szerződés felmondásakor 
a FŐNIX-MED Zrt.? Az újonnan kötött szerződés ugyanolyan értékű, drágább vagy esetleg kisebb értékű? Ez is 
Józsefvárossal közös szerződés, vagy különálló?  
 
Dr. Jelinek Benjámin: Indoklás nélkül mondta fel a szerződést a FŐNIX-MED Zrt. Feltehetőleg szerepelt a 
szerződésben a felmondási idő, ennek megfelelően mondták fel azt. Nem indokolták a miértjét, és mi sem 
kérdeztük. Valószínűleg gazdasági szempontok lehettek a dolog mögött, ám ennek ellenére a következő 
szolgáltató gyakorlatilag ugyanazzal az eredeti felállással, Józsefvárossal közösen, ugyanannyi pénzért vállalta a 
tevékenységet. Azt az összeget, amit az Országos Egészség Pénztártól kapunk erre a feladatra, gyakorlatilag 
egy az egyben átadjuk. Ugyanez működik.  A köztes időszak volt az, amikor kényszerhelyzetben voltunk és 
mindenféleképpen fizetnünk kellett. Gyakorlatilag ugyanott tartunk, mindössze más a szolgáltató. 
 
Szilágyi Imre: Rendes felmondással, 3 hónappal mondta fel a FŐNIX-MED Zrt. a szolgáltatást. 
 
Dr. Jelinek Benjámin: Elnök úr jelezte, hogy zárt ülés keretein belül tárgyalják a „Pro Sanitate Ferencváros” díj 
adományozását. Szeretnénk kérni, hogy gondolják át a rendeletet az egészségügyi dolgozók díjazásával 
kapcsolatban. Több, mint 200 egészségügyi dolgozó van a kerületben, és minden évben 1 fő - szakdolgozók és 
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az orvosok is közösen - kerül díjazásra. kerülnek díjazásra. Szeretnénk kérni Elnök urat, Alpolgármester urat, 
készítsenek előterjesztést arra vonatkozóan, hogy hasonló nagyság rendben, mint a pedagógusok, az 
egészségügyi dolgozók is díjazásra kerülhessenek, ha nem is anyagi, de legalább jelképes díjazásban. Vannak, 
akik 40 éves munkaviszony után hagyták itt a kerületet, és egy meleg kézfogáson kívül nem sok mindent tudtunk 
adni nekik, ezért kérjük, hogy a jövőre való tekintettel módosítsák a rendeletet. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 121/2017. sz. előterjesztés I. számú határozati javaslatáról a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-re vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 66/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2017. sz. – 
„Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve” című – előterjesztést a 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-re vonatkozóan. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Másik cégünk a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
Pozitív a mérleg és az idei évre is nyereséges évet tervez a cég. Az ügyvezető prémiuma is megjelölésre került a 
határozati javaslatban. Kérem, szavazzunk a 121/2017. sz. előterjesztés II. számú határozati javaslatáról a 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-re vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 67/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2017. sz. – 
„Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve” című – előterjesztést a 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-re vonatkozóan. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott intézmények 
státuszbővítése 

133/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

         Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Három területen kerül sor státuszbővítésre. A gyermekvédelmi felelős kötelező működtetése 
kikerül a köznevelési intézmények kötelező feladatai közül. 2018. évtől kötelezően ellátandó feladat lesz ez az 
Önkormányzatnak, melyet a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága lát majd el. Van 
egy kérés, miszerint 2017. szeptember 1-jétől biztosítani kellene 1 fő koordinátort, aki felkészül a várható 
feladatra. Az óvodákban további 8 fő pedagógiai asszisztensre van szükség. Itt is történt egy változás, melynek 
ezzel a módosítással mennénk elébe. A Kicsi Bocs Óvodában pedig a pszichológus fél álláshely egész 
álláshelyre bővítése történne.  Kérem, szavazzunk a 133/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 68/2017. (V.24.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2017. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott intézmények státuszbővítése” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

129/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Jelen voltam a tanácskozáson, ami nagyon jól sikerült. Jó véleménnyel jöttem el onnan. A 
leírásokból is részletesen kiderül, hogy mi történt a tavalyi évben, és a feladatellátásnál megjelenik a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények munkájáról készült összefoglaló is. Kérem, szavazzunk a 
129/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 69/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2017. sz. – 
„Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására 

114/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A tavalyi évhez hasonlóan a balatonlellei tábor áll nyári táborként a gyerekek rendelkezésére. 
Ennek táborvezetési, pedagógusigénye van, melynek finanszírozását a tavalyi évhez hasonlóan idén is önként 
vállalt feladatként vállalnánk. Ez valamivel több ráfordítást igényel 7 millió forintnál. Szerepel benne a 
pedagógusok étkeztetése, és a mosatás költsége is, egy nagyon precíz számítással. Természetesen a 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ költségvetésébe kerülne be ez az összeg.  
 
Torzsa Sándor: Mi a helyzet az Önkormányzat által tavalyi évben, a XXIII. Kerület Vízisport utcában vásárolt 
táborral? Rákérdeztem erre, amikor elfogadtuk a 2017. évi költségvetést, és akkor azt az ígéretet kaptam, hogy 
hamarosan kapunk majd egy tájékoztatót a tábor felújításáról, már május van. Reménykedtem benne, hogy már 
idén nyáron oda mehetnek nyaralni a táborozó gyerekek, de ha jól értem – minden jel szerint – ebből idén semmi 
nem lesz.  
 
Gyurákovics Andrea: Szeretném tájékoztatni Torzsa Sándort, hogy reggel a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is szó volt erről. Merem remélni, hogy Hidasi Gáborral 
beszélő viszonyban vannak, mert vele részletesen kitárgyaltuk az ingatlan fejlesztési ügyét. Főépítész úr 
részletes tájékoztatást adott azzal összefüggésben, hogyan áll ez a folyamat, és a FEV IX. Zrt. részéről is jelen 
volt Igazgató-helyettes úr, aki szintén részletes tájékoztatást adott, látványterveket láttunk az ingatlanról és 
hasznosításáról. Szíves figyelmébe ajánlom, hogy egyeztessen Hidasi Gáborral, és akkor mindent meg fog tudni 
erről a projektről. Folyamatban van a dolog, és nagyon szép tervet kaptunk róla. 
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 114/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 70/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 114/2017. sz. – 
„Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Javaslat a 2016. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására és a 2017. évi támogatás 
meghosszabbítására 

Sz-257/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. és az FTC Kajak-kenu Utánpótlás és 
Közhasznú Kft. nem számolt el eddig, ám ez most megtörtént. A pénzügyi és a sport szakmai beszámoló is 
megtekinthető, az Iroda is javasolja azok elfogadását. Amennyiben elfogadjuk a beszámolót, a 2017. évi 
támogatást is megkapják a Kft-k. Kérem, szavazzunk az Sz-257/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 71/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadja az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. és az 
FTC Kajak-kenu Utánpótlás és Közhasznú Kft. Sport Alapra vonatkozó 2016. évi sportszakmai és pénzügyi 
beszámolóját, és egyben engedélyezi részükre a 2017. évi támogatási összeg kifizetését. 
Határidő: 2017. május 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” című pályázati program meghirdetésére 

Sz-259/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Korábban 2 millió forint volt elkülönítve a Roma Koncepció keretein belül erre a pályázati 
programra, most külön költségvetési soron 5 millió forintunk van erre. A korábbi években 49 önkormányzati lakás 
megújítása történt meg, ez önmagáért beszél. Kis változtatást igényel ez, hiszen pályázati program indul, 
melynek lesz egy szakmai bizottsága, ami úgy hozza meg döntését, hogy átnézi azokat a kritikus pontokat, 
melyeket ez igényel. Például azt, hogy felújítandó e az adott lakás, vagy éppen bontandó e. Figyelembe veszi 
majd ezeket. Ezt követően kerül újra a bizottság elé az előterjesztés. Kérem, szavazzunk az Sz-259/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 72/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3942. számú költségvetési sorában elkülönített keretösszeg terhére 
5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint keretösszeget pályáztatás útján osztja szét a „Végre Önnek is van esélye 
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felújítania otthonát!” pályázati program tárgyában a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságával együttműködve. 
Határidő: folyamatos, de legfeljebb 2018. június 30. 
Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja az Sz-259/2017. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 
formanyomtatványt és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről.  
Határidő: 2017. május 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ a pályázatok ESZSB által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 7 tagú 
javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára.  
A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

1. Kállay Gáborné alpolgármester 
2. Illyés Miklós Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke 
3. Madár Éva irodavezető Vagyonkezelési Iroda 
4. Oláh Anna Humánszolgáltatási Iroda munkatársa 
5. Gedeon Andor Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója 
6. Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, Családmentori 
Iroda vezetője 
7. Adott pályázattal érintett lakás elhelyezkedése szerinti egyéni önkormányzati képviselő 

Határidő: 2017. május 24. 
Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 
4./ az Sz-259/2017. számú előterjesztés 2. és 3. sz. mellékletét képező támogatási szerződést és 
együttműködési megállapodást tervezetként elfogadja, és felkéri a Polgármestert a végleges szerződések 
aláírására, valamint a pályázati program megvalósításához szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
Határidő: 60 nap 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
9./ BEAC SE Atlétika 1898. Szakosztály támogatási kérelme 

Sz-255/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: F. D. Á. atléta, maratoni futó kér támogatást egy 2-3 hetes magaslati edzőtáborhoz. Javaslom, 
hogy 200.000 forinttal támogassuk részvételét. Kérem, szavazzunk az Sz-255/2017. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról, 200.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 73/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a BEAC SE Atlétika 1898. Szakosztály kérelmét 200.000,- Ft összegben támogatja, amit F. D. Á. 2017. évi 
edzőtáborainak, versenyeinek, táplálék kiegészítőinek költségeire használhat fel a 3143. számú „Szociális és 
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2017. május 24. 
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 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 



10 

 

10./ Hátrányos Helyzetű Labdarugók a Magyar Labdarugásért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 
Sz-260/2017. sz. előterjesztés  

 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: A Hátrányos Helyzetű Labdarugók a Magyar Labdarugásért Közhasznú Egyesület lemaradt a 
sportpályázatról, illetve általában a pályázatokról, ezért most próbálnak támogatást kérni.  
 
Kállay Gáborné: Azt javaslom, hogy a kérelemben szereplő 2. és 3. programot támogassuk 370.000 forinttal. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-260/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 370.000 forint 
támogatási összeg megjelölésével, mellyel a kérelemben megjelölt 2. és 3. program megvalósítását támogatjuk. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 74/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesületet 2017. évi szabadidősport 
rendezvények megszervezése és szabadidősport rendezvényeken történő részvétel céljából 370.000 Ft-tal 
támogatja a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2017. május 24. 
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 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
11./ Akadálymentesítési támogatás iránti kérelmek 

Sz-198/2017., Sz-201/2017. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester, 

        Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: N. Z. ... szám alatti lakos kéri nagykorú lánya számára a támogatást, aki fizikai, mentális és értelmi 
szinten is súlyos beteg. Van egy árajánlatunk, mely – 500.000 forint az a határ, amit nyújthatunk – 499.110 
forintról szól. Ennyit kért a kérelmező, hogy akadálymentesítése lakását a küszöbök felszedésével, bejárati ajtó 
akadálymentesítésével, stb. Javaslom, hogy adjuk meg számára az igényelt összeget. Kérem, szavazzunk az 
Sz-198/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, 499.110 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 75/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 40. § (1) és (4) bekezdése alapján 
úgy dönt, hogy N. Z. ... szám alatti lakos kérelmét támogatja, gyermeke N. A. I. fogyatékkal élő mozgáskorlátozott 
érdekében, és az általuk lakott lakásban kivitelezésre kerülő akadálymentesítési munkálatok költségeinek 
előzetes finanszírozására egyszeri bruttó 499.110 Ft összegű támogatást nyújt az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3943. „Akadálymentesítési támogatás” 
költségvetési előirányzat terhére. 
Határidő: 2017. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
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2./ felkéri a Polgármestert N. Z. ... szám alatti lakossal történő támogatási szerződés megkötésére, a ... szám 
alatti ingatlanban kivitelezésre kerülő akadálymentesítési munkálatok költségeire. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Cs. P. V. ... szám alatti lakos nyújtotta be kérelmét, melynek összege szintén 500.000 forint lenne. 
A maximális 500.000 forint támogatást javaslom nyújtani. Kérem, szavazzunk az Sz-201/2017. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról, 500.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 76/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 40. § (1) és (4) bekezdése alapján 
úgy dönt, hogy Cs. P. V. ... szám alatti fogyatékkal élő mozgáskorlátozott lakos kérelmét támogatja, és az általa 
lakott lakásban kivitelezett akadálymentesítési munkálatok költségeinek utólagos megtérítésére egyszeri bruttó 
500.000 Ft összegű támogatást nyújt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 3943. „Akadálymentesítési támogatás” költségvetési előirányzat terhére. 
Határidő: 2017. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2./ felkéri a Polgármestert Cs. P. V. ... szám alatti lakossal történő támogatási szerződés megkötésére, a ... szám 
alatti ½ tulajdoni hányadú lakásában kivitelezett akadálymentesítési munkálatok költségeinek utólagos 
megtérítése tárgyában. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
12./ Javaslat a 11. felnőtt fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés 
megszüntetésére 

Sz-200/2017. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-200/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 77/2017. (V.24.) 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.) fa) pontja alapján a Mesterdent Kft. 
egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. Pozsonyi Zsuzsanna fogorvossal, 2012. 
november 22-én kötött feladat ellátási szerződést a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) önkormányzati 
rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 11. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére vonatkozóan 
megszünteti közös megegyezéssel, 2017. április 26-tól, és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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13./ Javaslat a 7.,8.,9.,10. felnőtt fogorvosi körzetek működtetésre vonatkozó feladat ellátási szerződések 
módosítására 

Sz-203/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Zombory Miklós: Az előterjesztésből kiderül, hogy négy orvos, Dr. Kun Krisztina 7. számú, Dr. Ilyés Kinga 
Amália 8. számú, Dr. Buday Zsuzsanna 9. számú, Dr. Záhonyi Zsanett 10. számú körzetében történik feladat 
ellátási szerződés módosítás. Mindenki megkapja azt a plusz kártyát, amivel már rentábilis lesz a körzete. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-203/2017. sz. előterjesztés 1. számú határozati javaslatáról Dr. Kun 
Krisztina szerződésére vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 78/2017. (V.24.) 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.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 7. számú 
felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért 
személyesen felelős Dr. Kun Krisztina orvossal, 2012. november 22-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. 
melléklete egészüljön ki az alábbi területekkel, 2017. április 26-tól: „- Üllői út 117., 119., 121., - Dési H. u. 
3.,5.,11.,13.,17.,23., - Epreserdő u. 2.,4.,6.,31.,33.,35., - Füleki köz 3.,7.,9.,11.,13.,” és felkéri a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-203/2017. sz. előterjesztés 2. számú határozati javaslatáról Dr. Ilyés 
Kinga Amália szerződésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 79/2017. (V.24.) 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.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 8. számú 
felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért 
személyesen felelős Dr. Ilyés Kinga Amália orvossal 2016. június 28-án kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. 
melléklete egészüljön ki az alábbi területekkel, 2017. április 26-tól: „Aszódi u. 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20., 
Haller u. 4.,6.,16., Mester u. 83. „A”,”B”,”C”, 85., Osztag u. 11.,13.,15.,17.,19.,Soroksári út 1.,3.,5., Táblás köz 
1.,3.,5.,7.,9.,11.,13., Táblás u. 31.” és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-203/2017. sz. előterjesztés 3. számú határozati javaslatáról Dr. Buday 
Zsuzsanna szerződésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 80/2017. (V.24.) 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.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 9. számú 
felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért 
személyesen felelős Dr. Buday Zsuzsanna orvossal 2012. november 22-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. 
melléklete egészüljön ki az alábbi területekkel, 2017. április 26-tól: „Ecseri út 
2.,3.,4.,5.,6.,8.,10.,12.,15.,17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31., Napfény u. 17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31., Vaskapu u. 
10-14. „A”,”B”,”C”.” és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-203/2017. sz. előterjesztés 4. számú határozati javaslatáról Dr. Záhonyi 
Zsanett szerződésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 81/2017. (V.24.) 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.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 10. számú 
felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért 
személyesen felelős Dr. Záhonyi Zsanett orvossal 2016. április 1-én kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. 
melléklete egészüljön ki az alábbi területekkel, 2017. április 26-tól: „Gyáli út 21.,23.,24.,25.,30.,32.,33.,35., 
Ifjúmunkás u. 4.,6., Zombori u. végig” és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
14./ Javaslat a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződés 
megkötésére   

Sz-241/2017., Sz-241/2/2017. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Zombory Miklós: 2017. július 31-én megszűnik a köreinkben helyet foglaló Dr. Jelinek Benjámin Gábor 
háziorvos feladat ellátási szerződése, így 2017. augusztus 1-től a Qualitas Novum Kft-vel kötünk szerződést. Az 
előterjesztés első változatában a Novum Medico Caritas ’81 Kft. szerepelt, de ez helytelen, a Qualitas Novum Kft. 
a régi, új szerződő. A szerződést ismét 5 évre kötjük. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-241/2/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 82/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fa) és fb) pontja alapján 
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
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Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IV. 25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 15. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. Drégely u. 19.  (hrsz:37812/2/A/1/1. sz. albetét) sz. 
alatti orvosi rendelőhelyiségen a Qualitas Novum Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért felelős Dr. 
Jelinek Benjamin Gábor orvossal, 2017. augusztus 01-től 2022. július 31-ig, az Sz-241/2/2017. előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási szerződést köt, és egyben felkéri a Polgármestert a feladat 
ellátási szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
15./ Javaslat a 10. felnőtt háziorvosi körzet működtetésre vonatkozó feladat ellátási szerződés 
módosítására 

Sz-202/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Zombory Miklós: Ez az előterjesztés szintén háziorvosról szól, a 10. számú felnőtt háziorvosi körzetről, ami 
bővül a Mester utca 83/A, B,C, és 85. szám alatti házakkal. A Mester utca 83. szám alatti házról tudni kell, hogy 
ezen a címen 611 lakó szerepel a lakcímnyilvántartóban, ennyivel lesz nagyobb a körzet. Nem magát a 
háziorvosi szerződést módosítjuk, hanem a 2. számú mellékletet, mely az említett háztömbbel egészül ki. A 
hatályba lépés dátuma 2017. április 26. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-202/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 83/2017. (V.24.) 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.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 10. számú 
felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a Feriju Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen 
felelős Dr. Ferenczi Judit orvossal, 2016. november 23-án kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. melléklete 
egészüljön ki az alábbi területekkel, 2017. április 26-tól: „- Mester u. 83.”A”,”B”,”C”. és 85.” és felkéri a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
16./ Javaslat a 3. gyermek háziorvosi körzet működtetésre vonatkozó feladat ellátási szerződés 
módosítására 

Sz-199/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Zombory Miklós: Tulajdonképpen ugyanarról van szó, mint az előző napirendben, csak nem felnőtt, hanem 
gyermek háziorvosi körzet szerepel az előterjesztésben. Informatika nyelven „Ctrl C, Ctrl V”, csak a felnőtt helyett 
gyermek szerepel. Egyetlen módosítás szerepel az előterjesztésben. A Mester 83/A,B,C, és 85. számot értem, 
de bejön a Vágóhíd utca 5/A. szám is. Ez is a körzethez tartozik majd, és ugyanúgy 2017. április 26-tól válik 
hatályossá. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-199/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 84/2017. (V.24.) 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.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 3. számú 
házi gyermekorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az 
ellátásért személyesen felelős Dr. Solt Mária orvossal, 2016. november 24-én kötött feladat ellátási szerződés 2. 
sz. melléklete egészüljön ki az alábbi területekkel, 2017. április 26-tól: „- Mester u. 83.”A”,”B”,”C”. és 85. Vágóhíd 
u. 5/A.” és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
17./ HPV védőoltás iránti méltányossági kérelem 

Sz-197/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Zombory Miklós: Amikor megláttam az előterjesztés fedlapját, nagyon boldog voltam, gondoltam: „ismét HPV 
elleni védőoltás”, de lelombozódtam, hiszen az a probléma merült fel, hogy a kérelmező betöltötte 20. életévét. A 
korhatár 18. életév, ezért a kérelmet el kell utasítanunk. 
 
Illyés Miklós: Nem arról szavazunk tehát, hogy megkapja a védőoltást a kérelmező, hanem arról, hogy nem 
kaphatja meg. Kérem, szavazzunk az Sz-197/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 85/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 43. § alapján nem engedélyezi, hogy K. K. (szül.: ..., an: …) lakcím: ... szám alatti lakos 
HPV elleni 4 komponensű védőoltásban térítésmentesen részesüljön. 
Határidő: 2017. május 24. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 (4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós (ÜGYREND): Kérem, szavazzunk arról, hogy az Sz-252/2017. számú –„Önkormányzati tulajdonú 
üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést zárt ülés keretein belül tárgyaljuk. 
 
ESZSB 86/2017. (V.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy Sz-252/2017. számú –„Önkormányzati tulajdonú 
üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést zárt ülés keretein belül tárgyalja meg. 
Határidő: 2017. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Dr. Kornya László, a bizottság tagja elhagyta az üléstermet. 
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A 18-19. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a 87-92/2017. (V.24.) sz. határozatok 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 


