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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. június 28-án 

12.30 órakor megtartott rendes üléséről 
 

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

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea, 
Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
Péter Lajos 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, Gál Antal csoportvezető, Dr. Böjte 
Bernadett, Dr. Riskó György, Dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Hajdu Erika, Oláh Anna  
Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Talapka Gergő, T . Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatársak, Nagy 
Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Mechler András 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese, Gedeon Andor Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója, Vibling Géza  Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 
igazgató-helyettese, Intzoglu István képviselő, Szilágyiné Végh Csilla.  
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 93/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme 

146/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
2./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme 

149/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
3./ A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 

151/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
4./ Alapítványok támogatási kérelmei 

172/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

         Zombory Miklós alpolgármester 
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5./ Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására védőnő részére 

Sz-283/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 

117/3-5/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve 

138/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei 

Sz-293/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójához 

164/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
10./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2017. évre 
vonatkozó szerződés megkötésére  

165/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
11./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2016. évi szociális 
szolgáltatásairól 

166/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
12./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 

169/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
13./ Együttműködési megállapodás megkötése az „Aranycsapat” településekkel 

171/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
14./ Közért Egyesület támogatási kérelme 

Sz-307/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
15./ T rappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének kérelme 

Sz-263/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
16./ Volt állami gondozott lakás iránti kérelme 

Sz-299/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 
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17./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-
Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése  

Sz-300/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme 

146/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Az ember életében eljön az időszak, amikor azt mondja, „Köszönöm szépen, szeretem 
csinálni, de ennyi volt.”. Szencz Mátyásné is így volt ezzel. Eltelt 40 év és a törvényi rendelkezések alapján 40 év 
után a hölgyek – csak a hölgyek – nyugdíjba vonulhatnak a felmondási idő 50%-ának letöltése, és 50%-ának – 
nagyon magyartalanul mondva – nem letöltése mellett. Szencz Mátyásné 2017. május 08-án küldte meg levelét 
Polgármester úrnak, 2017. szeptember 1-jével kezdődik a felmondása, és 2017. december 31-ig dolgozik. Az 
említett dátumtól kezdve az igazgatóhelyettes veszi át a feladatkörét. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 146/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 94/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 146/2017. sz. – „A 
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
2./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme 

149/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő érvényben lévő rendelete alapján fix az 
egészségügyi szolgáltató óraszáma. Ennek értelmében a globális, bruttó óraszám nem változik, de voltak és 
vannak olyan rendelések, melyeken kevés az idő - több kellene -, annyian vannak, hogy „nem győzik”, és van, 
ahol fennáll ennek fordítottja is. A táblázat arról szól, hogy ahol több óra kell, oda hozzáteszünk, ahol nem kell 
annyi óra, onnan elveszünk. Az összes óraszám ugyanennyi marad. 
 
Intzoglu István: Az előterjesztést átolvasva látom azokat a pontokat, melyeknél rajtunk kívülálló okok miatt vált 
szükségesség az átszervezés, azonban olvasva, hogy az Ifjúmunkás utcai reumatológia esetében 6 órás 
rendelési alkalommal számolunk, látom, hogy az 3 órás rendelési idővel csökken. A lakosság részéről - már 
korábban is jeleztem – panaszok adódtak arra vonatkozóan, hogy igen messzire mutató az előjegyzési idő. Nem 
feszíti tovább a várakozási időt, ha csökkentjük az óraszámot? A másik kérdésem főképp a Mester utcai rendelőt 
érinti. Mi igaz abból – több helyről kaptam visszajelzést erre vonatkozóan -, hogy csak és kizárólag a hétfői napon 
lehet időpontot egyeztetni? Telefonon elég komplikált. 
 
Dr. Mechler András: Az Ifjúmunkás utcában jelenleg is 3 reumatológiai rendelés üzemel, ami 18 órát jelent. Ez a 
csökkentés is 21 órára ad lehetőséget, így ez még 21 óráig bővíthető. Az előjegyzési idők messze alatta vannak 
az országos, vagy akár a budapesti átlagnak is, és amint érezzük, hogy ebben növekedés jelentkezik, plusz 
napokkal segítünk ezen. Ferencvárosban elmondható, hogy jóval kevesebbet várnak időpontra a lakosok. Igaz 
ugyan, hogy ez csökkentésnek látszik, de ténylegesen 18 óra van betöltve az Ifjúmunkás utcában és még mindig 
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21 órára van lehetőség, így ez a gyakorlatban nem jelent effektíve csökkentést. Ez egy keretcsökkentés, és a 
szerkezet átalakulása.  
Valóban hétfőnként van az előjegyzés. Dolgozunk a legmegfelelőbb rendszeren, de tudni kell, hogy 10-12 hetes 
előjegyzési idő van ultrahangra, mammográfiai vizsgálatokra Budapest szerte, nálunk azonban ez 2-3-4 hét. Nem 
találtuk még meg a legmegfelelőbb módját annak, hogyan tudjuk mindenki megelégedésére végezni ezt. 
Egyelőre úgy végezzük az előjegyzést, hogy minden hétfő reggel ott állunk a 10-15-20 fős sorban és segítünk 
megoldani ezeket a problémákat. Jelzem, hogy máshol már rég fizetős vizsgálatokkal oldják meg azt, hogy aki 
nem várja meg a 10 hetet, az 10.000 forintért azonnali ellátásban részesülhet. Sok ötlet és gondolat van az 
asztalunkon. Próbáljuk a legmegfelelőbbet kiválasztani. Tény és való, hogy nem a legideálisabb a jelenlegi 
helyzet, de örülünk annak, hogy ilyen, mert még így is meg tudjuk oldani, és ki tudjuk elégíteni az igényeket. 
 
Intzoglu István: A válaszát elfogadhatónak tartom, de remélem, hogy ahogy Igazgató-helyettes úr is felvázolta, 
lehet még javítani ezen. A visszajelzések ezek. Magam is tudom, hogy a hosszú várakozási idő nem csak 
ferencvárosi, nem is csak Budapestre vonatkozó, hanem országos szintű jelenség. Arra kérem Önöket, hogy az 
Ifjúmunkás utcai reumatológiára különös tekintettel legyenek, hogy ezek a visszajelzések a lehető legkevesebbre 
redukálódjanak. 
 
Dr. Mechler András: Odafigyelünk rá. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 149/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 95/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 149/2017. sz. – 
„FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
3./ A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 

151/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: A minimális létszám 13, a maximális pedig 25 fő. 61 csoport indul a 2017/2018. tanévben. Az 
átszervezés folytán a Kén utcai telephely megszűnésével 8 fő átkerül a főépületbe, az Óbester utcába. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 151/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 96/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasol ja a Képviselő-testületnek a 151/2017. sz. – „A 
2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
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4./ Alapítványok támogatási kérelmei 
172/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

         Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Hat alapítvány támogatási kérelme szerepel előttünk, melyek fele a Kulturális, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottságot, másik fele pedig az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot érinti. A határozati 
javaslatban szerepelnek a támogatási összegek. Kérem, szavazzunk a 172/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 97/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 172/2017. sz. – 
„Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
5./ Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására védőnő részére 

Sz-283/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Zombory Miklós: Azt a részt, mely leírásra került az előterjesztésben, nem mondom el újra. Tudjuk jól, milyen 
alacsony a védőnők fizetése. Ezzel tudjuk „támogatni”, „itt tartani” a védőnőket. A Gazdasági Bizottság kijelölt egy 
28 m2-es lakást, amit javaslom , hogy szavazzon meg a bizottság a védőnő részére. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-283/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 98/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő -testületének a lakások és 
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet 4 . 
§ (5) bekezdés c.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület ... sz. alatti 1 szobás, komfortos, 28 m 2 
alapterületű önkormányzati bérlakást a FESZ KN Kft. alkalmazásában álló Sz. F. (szül.: ..., a.n.: S. E., lakcím: ...) 
területi védőnő részére 5 év határozott időtartamra bérbeadja. 
Határidő: 2017. július 31.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 

117/3-5/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: A bizottságot érintően nem látok nagy változást. A szociális ágazati, illetve a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények pótléka jelenik meg plusz összeggel. A költségvetés módosító javaslata nem 
érinti kifejezetten a bizottságunkat. Kérem, szavazzunk a 117/5/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
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ESZSB 99/2017. (VI.28.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 117/5/2017. sz. – 
„Költségvetés módosító javaslat” című – előterjesztést.” 

 (2 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 117/3/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 100/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javaso lja a Képviselő-testületnek a 117/3/2017. sz. –  
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló) ” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő -testületének 2017. II. félévi 
munkaterve 

138/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Látható az előterjesztésben, hogy a hónapok első csütörtökére terveződött a képviselő-testületi 
ülések időpontja. A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén már említettem, hogy van egy 
„kakukktojás”, mert a november 2-i időpont Halottak napjára esik. Előtte, szerdán Mindenszentek ünnepe van, 
ami munkaszüneti nap. Emiatt valószínűleg egy héttel későbbre tolódik ez az ülés, így javaslom a 2017. 
november 09. dátum megjelölését. Kérem, szavazzunk a 138/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az 
elhangzott módosítással. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 101/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 138/2017. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve” 
című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy a Képviselő-testület 2017. november 02-én tartandó ülésének 
időpontja 2017. november 09-re módosuljon. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei 

Sz-293/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: A Gazdasági Bizottság dönt majd a kérelmekről, de szociális szempontokat figyelembe véve 
javaslatot tehetünk. Az első kérelem T . J. és T . B. E. …. szám alatti lakosok kérelme. Egy 2 szobás, komfortos 
lakásban élnek, 6 fő lakja az ingatlant. Kérik a mellettük lévő, ... számú, 1 szobás, komfort nélküli lakás 
csatolását. Úgy gondolom, szociális szempontból hozzájárulhatunk a csatoláshoz, de természetesen a 
Gazdasági Bizottságé a döntés. Kérem, szavazzunk az Sz-293/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 
T. J. és T . B. E. kérelmére vonatkozóan. 



7 

 

 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 102/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-293/2017. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát T . J. 
és T . B. E. kérelmére vonatkozóan. 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
Illyés Miklós: Sz.Gy. ... szám alatti lakos kérelme a következő. A kérelmező egy 1 szobás, komfortos lakásához 
kéri csatolni a mellette lévő ... szám alatti szükséglakást. 4 fő lakja az ingatlant, ezért úgy gondolom, a szociális 
szempontok ebben az esetben is érvényesülhetnek, elfogadásra javaslom a csatolási kérelmet. Kérem, 
szavazzunk az Sz-293/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról Sz. Gy. kérelmére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 103/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-293/2017. 
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát Sz. 
Gy. kérelmére vonatkozóan. 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
9./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójához 

164/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Ez egy jól működő rendszer, melyhez a következő évre is csatlakozunk. Kérem, szavazzunk a 
164/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 104/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 164/2017. sz. – 
„Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
 
 
 
10./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2017. évre 
vonatkozó szerződés megkötésére  

165/2017. sz. előterjesztés  
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Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: 50 millió forint támogatásról szól az előterjesztés. A tavalyi évben szűkítettük a keretet, hiszen 25 
millió forintot személyi felhasználásra, és 25 millió forintot egyéb versenyeztetés támogatására lehet költeni. Az 
elszámolás megtörtént, és az Iroda is úgy látja, javasolható elfogadásra. Kérem, szavazzunk a 165/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 105/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 165/2017. sz. – 
„Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2017. évre vonatkozó 
szerződés megkötésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
11./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2016. évi szociális 
szolgáltatásairól 

166/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Illyés Miklós: A legutóbbi ülésen a gyermekvédelmi beszámolót fogadtuk el, most pedig az idősgondozás, és a 
családsegítési munka van igen részletesen – közel 200 oldalban – összefoglalva. Nagyon tartalmas 
dokumentum, statisztikákkal, egyebekkel.  
 
Péter Lajos: A beszámoló nagyon jó. Végigolvastam az egészet, és tényleg nagyon tartalmas. Ahogy tavaly 
Torzsa Sándor, ugyanúgy idén én is gratulálok a Humánszolgáltatási Irodának. 
 
Szilágyi Imre: A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságáé az érdem. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 166/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 106/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 166/2017. sz. – 
„Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2016. évi szociális 
szolgáltatásairól” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
12./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 

169/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Évente át kell tekintenünk a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és ha szükséges beavatkozni, 
felülvizsgálat után módosítjuk. Ez egy 5 éves program, mely a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozik, így 
jelenleg az áttekintés történt meg. Támogatom a javaslatot, hogy a program változatlan formában kerüljön 
elfogadásra. Kérem, szavazzunk a 169/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 107/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 169/2017. sz. – 
„Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
13./ Együttműködési megállapodás megkötése az „Aranycsapat” településekkel 

171/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Tizenhárom önkormányzat és alapítvány fog össze, mely az „Aranycsapat” volt tagjainak emlékét 
ápolja, óvja. Kérem, szavazzunk a 171/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 108/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 171/2017. sz. – 
„Együttműködési megállapodás megkötése az „Aranycsapat” településekkel” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
14./ Közért Egyesület támogatási kérelme 

Sz-307/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Új vezetője van a Közért Egyesületnek. Bízunk benne, hogy úgy fog működni az egyesület, ahogy 
mi is szeretnénk.  
 
Kállay Gáborné: A támogatási összeget 910.917 forintban javaslom meghatározni. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-307/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 910.917 forint 
támogatási összeg megjelölésével.. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 109/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Közért Egyesület részére 910.917,- Ft támogatást nyújt annak működtetésére, fenntartásával kapcsolatos 
költségek finanszírozására, hátrányos helyzetű fiatalok részére szervezett rendezvények lebonyolítására, 
drámafoglalkozások tartására, továbbá működéséhez legszükségesebb eszközök beszerzésére a 2017. évi 
költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. 
Határidő: 2017. június 28. 
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 
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(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
15./ Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének kérelme 

Sz-263/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: J. I. májátültetett teniszező felkészülési és utazási költségére kért 200.000 forint támogatást a 
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesüle t. A 3143. „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor terhére biztosítjuk a támogatási összeget. Kérem, szavazzunk az Sz-263/2017. sz. 
előterjesztés „A” határozati javaslatáról 200.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 110/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének részére 200.000 Ft támogatást 
nyújt a 2017. évi Szervátültetettek Világbajnokságán részt vevő ferencvárosi sportoló , J. I. felkészülési és utazási 
költségeinek, valamint nevezési díjának biztosítása céljából a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 
költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2017. június 28. 
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 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
Illyés Miklós (ÜGYREND): Két olyan napirendi pont következik, melyek zárt ülésen történő tárgyalását javaslom. 
Kérem, hogy az Sz-299/2017. számú –„Volt állami gondozott lakás iránti kérelme” című -, illetve az Sz-300/2017. 
számú – „Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-
Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése” című – előterjesztéseket zárt ülés 
keretein belül tárgyaljuk. Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
ESZSB 111/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-299/2017. számú –„Volt állami gondozott 
lakás iránti kérelme” című -, és az Sz-300/2017. számú – „Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és 
Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti 
jogviszony elnyerése” című – előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja. 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)  
 
A 16-17. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a 112-113/2017. (VI.28.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
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Illyés Miklós: A nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el. 
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető  


