
1 

 

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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. november 15-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,  
Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
Péter Lajos, 
Mezey István, 
Torzsa Sándor tagok. 

 
 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. 
Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, dr. Bánfi Réka közigazgatási főtanácsadó, Szilágyi Imre irodavezető, 
Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács 
Györgyi csoportvezető, Gál Antal csoportvezető, Madár Éva irodavezető, Hajdu Erika 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, dr. Kovács Henriett 
Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Jelinek Benjámin 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. orvosigazgatója, Gedeon Andor FESZGYI igazgatója, 
Szilágyi Zsolt képviselő, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester asszonyt, Aljegyző urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, hogy a 242/2017. 
sz. – ”Javaslat együttműködési és üzemeltetési megállapodás megkötésére” című – előterjesztést 
vegyük le a napirendről, valamint az Sz-478/2017. – ”Sürgősségi javaslat a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség támogatására” című - előterjesztést 8. napirendi pontként vegyük fel. 
 
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni.  
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a 
módosított napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 171/2017. (XI.15.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
1./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő 
köznevelési intézmények (Óvodák) 2016/2017. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 
2017/2018. nevelési év munkaterveinek véleményezése 

246/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

2./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználására 
Sz-462/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
3./ Javaslat az 1. gyermek háziorvosi körzetet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés 
módosítására 

Sz-463/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
4./ HPV védőoltás iránti méltányossági kérelem 

Sz-466/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (I. 
forduló) 

241/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására 

Sz-461/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
7./ Támogatási kérelmek 

Sz-464/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Sürgősségi javaslat a Magyar Szakszervezeti Szövetség támogatására 

Sz-478/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
9./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-448/2017. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
10./ Volt állami gondozott lakáskérelme 

Sz-465/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottsági elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Zombory Miklós: Gyurákovics Andrea a FIDESZ frakció frakcióvezetője. Ez csak egy bejelentés volt. 
Részemről örülök, aranyos, kedves, okos, szép stb, fogadjátok szeretettel. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában 
működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2016/2017. nevelési évben végzett szakmai 
munkájáról és a 2017/2018. nevelési év munkaterveinek véleményezése 

246/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 9 óvodában, 64 csoportban történik a gyermekek napközbeni ellátása. 1520 férőhelyen, 
az év végére 1302 főre csökkent. Valamennyi intézményben megvalósult a pedagógiai programban és 
a munkatervben meghatározott célok. 
 
Gyurákovics Andrea: Végigolvastam mind a 9 beszámolót. Örömmel vettem, hogy az óvodavezetők 
megköszönték a fenntartó felé a támogatást, és a rengeteg pályázatot és egyéb olyan lehetőséget, amit 
mi biztosítunk. Örömmel vettem azt, hogy voltak építő jellegű kritikák a beszámolókban. Jó azt olvasni, 
hogy a FIÜK-kel és egyéb szervezetekkel nincs probléma, tehát jó az együttműködés. Felelős 
Alpolgármester úr is jól végzi a munkáját, mert nem olvastam semmi rosszat, szinte csak dicséretet. 
Rengeteg pályázat volt az óvodák részére, és ezeket ki is használták. Sok új fejlesztés, játék program, 
kirándulás is megvalósult. Bízom benne, hogy a jövőben is így fognak az óvodavezetők hozzáállni, és 
ugyan így vagy még jobban tudjuk támogatni az óvodákat. 
 
Illyés Miklós: Köszönjük az irodának az összefoglalást. Kérem, szavazzunk a 246/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 172/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
246/2017 sz. – ”Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2016/2017. nevelési évben végzett szakmai 
munkájáról és a 2017/2018. nevelési év munkaterveinek véleményezése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017.november 16. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mezey István, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
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2./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználására 
Sz-462/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Az „Óvodai egészségnapok” megrendezése érdekében az óvodáknak a következő 
összegeket javaslom. Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 140.000 Ft,  Ferencvárosi Méhecske Óvoda 
100.000 Ft, Ferencvárosi Liliom Óvoda 100.000 Ft, Ferencvárosi Napfény Óvoda 179.000 Ft, 
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 146.000 Ft, Ferencvárosi Epres Óvoda 80.000 Ft, Ferencvárosi Csudafa 
Óvoda 130.000 Ft, Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 125.000 Ft. A betegbehívó rendszer beszerzési 
költségeire pedig 1.000.000 Ft-ot. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-462/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 173/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi 
prevenció” előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSB. 24/2017. (III.08. ) sz. határozatának 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
-  Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok     1 200 000 Ft 
-  Rehabilitációs úszás          800 000 Ft 
-  Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató    1 000 000 Ft 
-  Családi Sport- és Egészségnap      2 300 000 Ft 
-  Nyitott Egészségnap          700 000 Ft 
-  Tartalék        2 000 000 Ft 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 174/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletében szereplő 3301. számú előirányzat 
felhasználására hozott ESZSB. 173/2017. (XI.15.) számú határozattal módosított ESZSB. 24/2017. 
(III.08.) sz. határozatban szereplő tartalék keret terhére  
1.) Óvodai egészségnapok” megrendezése érdekében az: 
  
- Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda részére     140.000 Ft 
- Ferencvárosi Méhecske Óvoda részére    100.000 Ft 
- Ferencvárosi Liliom Óvoda részére    100.000 Ft 
- Ferencvárosi Napfény Óvoda részére    179.000 Ft 
- Ferencvárosi Csicsergő Óvoda részére    146.000 Ft 
- Ferencvárosi Epres Óvoda részére      80.000 Ft 
- Ferencvárosi Csudafa Óvoda részére    130.000 Ft 
- Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda részére    125.000 Ft 
támogatást nyújt, egyben  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések 
megkötéséről. 



5 

 

Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) a 1098 Budapest Csengettyű u. 23. sz. alatti gyermek háziorvosi rendelőben gyermek háziorvosi 
alapellátást a Bell-Medic Plus Kft. egészségügyi szolgáltató részére 1.000.000 Ft támogatást nyújt 
betegbehívó rendszer beszerzési költségeinek támogatására, egyben felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat az 1. gyermek háziorvosi körzetet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés 
módosítására 

Sz-463/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Az iskola egészségügyi ellátás kiegészítéséről kell dönteni, azaz Dr. Solt Mária 
helyettesíti rendjéről. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-463/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 175/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 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.) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. gyermek háziorvosi körzet 
működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Dr. Buzási Gyermekorvos 
Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Buzási János háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. 
mellékletében a helyettesítési rendet az alábbiak szerint egészíti ki, 2017. december 01-től:  
„Helyettesítés rendje:  
iskola egészségügyi ellátás:  
Dr. Solt Mária, csütörtök: 8.00-12.00, 1096 Budapest, Telepy u. 17.” 
 és felkéri a polgármester urat a szerződés módosításainak aláírására. 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ HPV védőoltás iránti méltányossági kérelem 
Sz-466/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Látható, hogy a 4 komponensű védőoltást térítésmentesen A. L. kérelmezte. Kérem, 
szavazzunk a Sz-466/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 176/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
1.) 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 engedélyezi, hogy A. L. Á. (szül.: , an.:..) lakcím: 
… sz. alatti lakos HPV elleni 4 komponensű védőoltásban térítésmentesen részesüljön. 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2.) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri Polgármester urat, hogy a védettség 
eléréséhez szükséges mennyiségű oltóanyag beszerzéséről szíveskedjen gondoskodni az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3358. 
költségvetési előirányzat terhére A. L. Á. (szül.: .., an.: …) lakcím: …. sz. alatti lakos részére. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója 
(I. forduló) 

241/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Első fordulós a koncepció. Kiosztásra került egy színes anyag. Kérem az Irodavezető 
asszonyt, hogy a színek jelentését mondja el. 
 
Madár Éva: A színes határozati javaslat ugyanaz, mint ami a kiküldött előterjesztésben szerepel. Az 
azonos témában érkezett javaslatokat azonos színnel jelöltük.  
 
dr. Bácskai János: Ez a lakásgazdálkodási koncepció azt is mondhatnánk, hogy 27 éve megérett a 
létrejöttére. „Kései gyerek”, de fogadják szeretettel. Ez a világhíres ferencvárosi városrehabilitáció 
megvolt enélkül is. Most már 1 jó éve az ellenzék „veri a palávert”, hogy legyen ilyen, hát legyen, itt van. 
Nem fog ártani senkinek, sőt átgondolásra megfelelő. 31 ezer tanácsi lakással kezdtük annak idején. 
Még mindig dicsekedhetünk, hiszen a becslések szerint 40 ezer Ferencvárosban található lakás 10 %-a 
az önkormányzaté. Van miről elmélkedni és vitatkozni. Ehhez szolgáltat vitaanyagot ez az előterjesztés 
két fordulóban, és a koncepcióban lefektetett elvek alapján a rendelet végrehajtása következik. A mai 
előterjesztésben 28 pontban fogalmazódtak meg az eddigi javaslatok. Célszerű első körben ezekről 
dönteni, és aztán a második fordulóra a jóváhagyott javaslatok maradnak benne. 
 
Torzsa Sándor: Ha jól értem ezekről a határozati javaslatokról szavazni fogunk egyenként. 
Összességében árnyaltabban látom Polgármester úrnál az előterjesztést. Jó anyag készült el, és nem a 
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„palever” szót használnám, hanem azt mondanám, hogy az ellenzék felhívta a figyelmet arra, hogy jó 
lenne ezt egyben látni. Szerintem bölcs volt a Városvezetés abban, hogy 3 év után megértette azt, hogy 
miért fontos az, hogy legyen egy lakásgazdálkodási koncepció. Mindenképpen örülök annak, hogy erről 
beszélhetünk. Sok tendenciát, sok gyakorlatot ki lehet olvasni belőle. Az előterjesztésben két 
hiányosságra szeretném felhívni a figyelmet. Az előterjesztésből kiolvasható az, hogy a 
rendszerváltástól folyamatosan csökken a lakásállomány. Részben a rehabilitációban szűntek meg 
lakások, és lettek privatizálva. Az utóbbi 5 évben is csökkenő tendenciát mutat az önkormányzati 
lakások száma. Az az origó, hogy akkor tudunk igazságos elosztásról beszélni, ha van mit elosztani. 
Sajnos az előterjesztésben az is szerepel, hogy további 1200 db olyan lakás van a kerületben, ami vagy 
felújítandó vagy elbontandó. Ebből a számból lehet arra következtetni, hogy tovább csökken az 
önkormányzati bérlakások száma. A mi becsléseink szerint ez kb. 2000-2500 körül fog stagnálni 4-5 
éven belül. Javasoljuk rögzíteni, hogy a ferencvárosi önkormányzati bérlakásainak száma- ebben benne 
van a piaci alapú is – nem csökkenhet 3200 db alá. A Viola utcában még átadásra kerül 200 db lakás, 
tehát összesen lesz 3400 db lakás.  
Az önkormányzat nem látja azt, hogy a valóságban hány üres lakás van. Pontosabban, hogy milyen 
állapotban vannak az üres lakások. Milyen jogi státuszok van? Vannak-e önkényesek? Beköltözhető 
vagy nem? Mennyire vannak rossz állapotban? Ebből az előterjesztésből nem tudtam kiolvasni ezt. 
Javasoljuk, hogy kapjunk pontos képet arról, hogy hány lakás van, hány üres lakás van, az üres lakások 
közül hány olyan van, amire jelentős mennyiségű pénz kell a felújításra, milyen gépészettel 
rendelkeznek.  
 
dr. Bácskai János: Azt gondolom, hogy minden hozzászólás magába rejti a titkokat. Torzsa úr 
kimondta a bűvös szót, én még a marxista-leninista képzésen tanultam az elosztást. Az egyes politikai 
rendszereket az elosztási elvek alapján különböztette meg. Óva intenék attól, hogy a lakásgazdálkodási 
koncepciót pusztán elosztási elvek újragondolására szűkítenénk le. Igazából az a szám, amit mondott 
riasztó volt, az a 3200 db. Vannak olyan önkormányzatok, ahol már egyáltalán nincs önkormányzati 
tulajdonú lakás. Azt jósolom, hogy nálunk mindig is lesz majd. Várhatóan kevesebb lesz, főleg minden 
olyan ingatlan boomnál, amikor az ingatlanok értéke még a rászorulóknak is megéri majd a vásárlást. 
Ebben nem látok mozgásteret, hogy ebben változtassunk a jelenlegi viszonyok között.  
Azt, hogy a Hivatal nem tudja, hogy hány üres lakás van, vagy az üres lakások státuszát stb. meg 
lennék lepve, ha így lenne, mert akkor néhányan nem végzik jól a munkájukat, ezt meg nem is 
feltételezem. Biztos vagyok benne, hogy minden lakásról tudjuk az adatokat. Az persze lehet, hogy ha 
hajnal 4-kor foglal el valaki önkényesen egy üres lakást, és 7 órakor, amikor arra jár, arról még nem 
tudunk, az lehet, ilyen van. Hosszabb távon be vagyunk rendezkedve arra, hogy „kitesszük a szűrét” 
annak, aki nem oda való. Ez a rendszer jól működik.  
Az a kérdés, hogy egyáltalán milyen lehetőségeink vannak ezzel a lakásállománnyal. Óva intenénk 
mindenkit, hogy csak az elosztásról beszéljünk, hiszen minél kevesebb lakásunk van, annál kevesebb 
az ún. szabad lakás, amiről mi döntünk, hogy mi legyen vele. Ilyen értelemben egyre kevesebb lesz a 
feladat. A sokkal lényegesebb, és néhányan érintették azt a kérdést, hogy a felújítás milyen módon 
történjen meg. Ennek oka, hogy 27 év alatt nem sikerült jobbat kitalálni, mint a teljes ház elbontása vagy 
rehabilitációja. A részleges megoldásra sok konkrét javaslat nem érkezett. Arról lehet vitatkozni, hogy 
milyen módszerekkel és milyen forrásból. Inkább ez az irány, azaz, hogy erről lehetne beszélni. A 28 
pontról történő szavazás mutatni fogja az irányt, hogy merre érdemes elmozdulni. 
 
Torzsa Sándor: Polgármester urat szeretném megnyugtatni, hogy én nem tanultam marxizmust, de 
felhívom a figyelmét arra, hogy nem csak a marxista filozófiában vannak elosztási rendszerek, hanem 
más gondolkodók is beszélnek elosztási rendszerekről. Lehet, hogy ez Polgármester úrnak új, de 
érdemes modernebb gondolatokat is megismerni. Örülök, és nem feltételezem, hogy a Hivatal nem 
végezné megfelelően a munkáját, de az előterjesztésben ez nincs benne. Kérem, Polgármester urat, 
hogy egészüljön ki azzal, hogy pontosan hány üres lakás van, akár egy melléklet formájában. Nem 
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vagyok az ellen, hogy lakásokat lehessen értékesíteni, mert ha egy lakás piaci értéke 30 millió forint, és 
mondjuk a benne élő meg akarja venni 32 millió forintért, akkor miért ne adnánk oda neki. Ez életszerű, 
hogy ha haszonnal tudunk értékesíteni egy lakást, akkor adjuk el. A 3200-as szám úgy lett kiszámolva, 
hogy becslés alapján 3200 db lakásállomány van jelenleg és lesz még 200 db felújítva, ezért mondtam 
a 200-as mozgásteret. Ez azt jelenti, hogy ha ez alá csökken a lakásállomány, akkor az 
önkormányzatnak vennie kell lakást a piacon, és ezen a szinten kell tartania. Egyetértek abban 
Polgármester úrral, hogy ez a 3200 db lakás kevés csak a jelenlegi helyzetből indultunk ki. Ha 
Polgármester úr azt mondja, hogy legyen 5000 db, akkor azt is tudjuk támogatni, csak annak belátható 
időn belül nem látnánk a racionalitását.  
 
dr. Bácskai János: Torzsa úr többször szóba hozta, hogy hány üres lakásunk van az kb. olyan szám, 
mint az, hogy hány lakosa van Ferencvárosnak. Tudjuk, hogy nagyjából hány ember hal meg, hány 
ember születik, ez bizonyos határon belül egy változó szám. Az üres lakások száma nagyságrendileg 
150 db, ami nem titok. Ezeknek a lakásoknak megvan a helye, funkciója és szerepe. Főleg olyan 
időkben, mint a mostani, hiszen a lakók kiköltöztetéséhez szükség van üres lakásokra, mert ilyenkor 
többen választják a lakást, mint a pénzbeli megváltást, ami teljesen érthető. Azzal az állítással 
kapcsolatban, hogy kevés az önkormányzati lakás, azt mondom, hogy mihez képest. Vannak olyan 
önkormányzatok, ahol 0 a szám. Olyan önkormányzatról nem tudok, ahol az össz lakásállományhoz 
képest több lakás lenne, mint nálunk. Arra kellene koncentrálni, hogy a meglévővel és a várhatóan 
folyamatosan csökkenő lakásállománnyal mi dolgunk van, és mi célunk van. Miért lenne jobb, ha több 
lakásunk lenne? Miért baj az, hogy ennyi van? Mondjuk el, hogy jó lenne, ha több lenne, mert akkor…., 
de kár, hogy ilyen sok van, mert mennyi gond van vele. Ennél sokkal finomabb a rendszer, tehát a 
javaslatok között van csere, felújítási lehetőség stb.  
Venni kell lakást. Az, hogy ez ne legyen pusztába kiáltott mondat: hol, kinek, mennyiért. Aki ma lakást 
vesz az hülye, ha csak nincs rá szüksége, ha jól figyelem a piaci viszonyokat. Lehet, hogy holnap már 
fordítva lesz. Nem hiszem, hogy pont most kellene lakást vásárolnia az önkormányzatnak, ha csak 
valamilyen jó indoka nincs. Egyébként pedig, ha végigmegyünk a javaslatokon, akkor az is praktikus 
szempont, hogy egyenként mondják el az egyes javaslatokhoz a továbbiakat. A koncepció és a 
rendeletmódosítás két különböző műfaj, de elvileg a szavazás előtt 1 perccel is lehet jó javaslattal 
előállni. Miről ismerszik meg a jó javaslat? Arról, hogy megszavazzák. 
 
Torzsa Sándor: Sok mindent ért Polgármester úr abból, amit én elmondtam. Pontosan értjük egymást, 
még ha látszólag úgy tűnik is a beszélgetésből, hogy elbeszélünk egymás mellett. Nem arról van szó, 
hogy most azonnal vegyünk lakásokat, hanem arról, hogy ha olyan helyzet áll elő, hogy a 
meghatározott szám alá csökken, akkor tegyük ezt meg. Mi azért csináljuk ezt, mert az 
önkormányzatnak kell szerepet vállalnia abban, hogy segítse az első lakáshoz jutást a fiatalok számára, 
illetve olyan törekvést tudunk elérni az önkormányzati bérlakásokkal, hogy legyenek a kerületben 
védőnők, rendőrök, kapjanak szociális dolgozók lakásokat, önkormányzati dolgozók. Nem akarom 
hosszasan indokolni, mert Polgármester úr ezt a törekvést is érti és pontosan tudja.  
 
Illyés Miklós: Azt kérem, hogy ha valakinek van hozzáfűzni valója, akkor azt az adott pontnál tegye 
meg. Kérem, szavazzunk a 241/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatának 1.1. pontjáról. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra, a bizottság tagja elhagyta az üléstermet. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 177/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának1.1 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 178/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.2 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Helyesnek gondolom, hogy a lakás csatolásokat szabályozni akarja az önkormányzat. 
Azt írja a javaslat, hogy komfort nélküli komfort fokozatú lakáshoz lehessen csakis csatolni, szerintem 
ez igazságtalan. Ha valaki saját maga komfortosította a lakását és az kicsi m2, akkor miért ne 
csatolhatna hozzá egy másikat. Ne azt határozzuk meg, hogy most mekkora a lakásnagysága, hanem 
mekkora lehet. Legyen az, hogy 50 m2-ig csatolhasson hozzá az illető egy másik lakást.  
Az nem jó, hogy 220 %-ra határozzuk meg a mindenkori öregségi nyugdíj 1 főre jutó legkisebb 
összegét. Itt azt javaslom, hogy 400 % legyen. Ne legyen benne az, hogy „nincs a tulajdonában 
beköltözhető lakás”, mert ha valaki vidéken örökli egy ház 25%-át, és tulajdonrészt szerez, akkor van a 
nevén egy ház. Viszont életvitelszerűen nem ott él, hanem Budapesten, így ha ezt szabályozzuk, akkor 
ő nem kerül bele a rendszerbe. 
 
ESZSB 179/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.3 pontját.” 

(0 igen, 6 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 180/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.4 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSB 181/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.5 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 182/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.6 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 183/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.7 pontját. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 184/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.8 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 185/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.9 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 186/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
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„Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.10 pontját.” 

(1 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 187/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.11 pontját.” 

(1 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Itt azt javaslom, hogy a 220 %-ot emeljük 400 %-ra. A másik, hogy ha nem peres 
eljárás van az önkormányzattal szemben. Sok olyan nem peres eljárás van, ami miatt ne veszítse el azt 
a jogát, hogy lakáshoz juthasson. 
 
ESZSB 188/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.12 pontját. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 189/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.13 pontját. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSB 190/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.14 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSB 191/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.15 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 192/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.16 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 193/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.17 pontját.” 

(1 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 194/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.18 pontját.” 

(1 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 195/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.19 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSB 196/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.20 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 197/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.21 pontját.” 

(0 igen, 6 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 198/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.22 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 199/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.23 pontját. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 200/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.24 pontját.” 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: A vételár 100 %-a szerepeljen a javaslatban. 
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ESZSB 201/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.25 pontját.” 

(1 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 202/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.26 pontját.” 

(1 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 203/2017. (XI.15.) 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 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.27 pontját.” 

(0 igen, 6 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 204/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 1.28 pontját. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatának 2., és 3. pontjáról. 
 
ESZSB 205/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
241/2017 sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási 
koncepciója (I. forduló)” című – előterjesztés határozati javaslatának 2., és 3. pontját. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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6./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására 
Sz-461/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Javaslom a tavalyi 3 fős bizottságot, névszerint Dr. Kulpinszky Eleonórát, Péter Lajost, és 
magamat, Illyés Miklóst. Kérem, szavazzunk a Sz461/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 206/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-461/2017. számú előterjesztésben 
foglalt feladatok ellátása érdekében a Bursa Hungarica munkacsoport létszámát 3 főben állapítja meg. 
A munkacsoport tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

 
1./ Dr. Kulpinszky Eleonóra 
2./ Péter Lajos 
3./ Illyés Miklós 
A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Támogatási kérelmek 

Sz-464/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A határozati javaslatokban szerepelnek az összegek. Kérem, szavazzunk a Sz464/2017. 
sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 207/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Aranyszamár Színház Közművelődési 
Egyesület részére a „Lélektükör” című program, kerekasztal beszélgetés költségeinek támogatása 
céljára 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sorának terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló 
megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek 
elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSB 208/2017. (XI.15.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Siketek Sport Klubja részére a 2018. 
évi Siketek Bajnokok Ligájában való részvétel szállás és étkezés költségeinek támogatása céljára 
400.000, - Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sorának terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló 
megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek 
elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

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

ESZSB 209/2017. (XI.15.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Roma Kulturális és Sport IX. 
Közhasznú Egyesület részére az általa működtetett fodrász tanműhely működési költségeinek 
támogatása céljára 400.000, - Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és 
köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről 
szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, 
melynek elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 210/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Új Út Szociális Egyesület részére az 
általa hajléktalan emberek számára rendezendő karácsonyi ünnepség költségeinek támogatása céljára 
70.000, - Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 
költségvetési sorának terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás 
megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási 
határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 211/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja az ESZSB 
60/2017. (IV.19.) számú határozat 1. pontját:  
A Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési 
sorának terhére 100.000,- Ft támogatást biztosít a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részére az 
egyesület karácsonyi ünnepsége megrendezésének költségeire azzal a feltétellel, hogy a támogatási 
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összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával 
elszámolt, melynek elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 212/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-5. 
pontokban meghatározott támogatások kifizetéséhez szükséges támogatási szerződések megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Sürgősségi javaslat a Magyar Szakszervezeti Szövetség támogatására 

Sz-478/2017. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz478/2017. sz. előterjesztés A,) határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 213/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség 
részére a Nyugdíjas Tagozat, Ferencvárosi Alapszervezet karácsonyi ünnepségének megrendezése 
céljából 185.000,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sorának terhére.  
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-448/2017. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Az első kérelem esetében a FESZGYI támogatta a kérelmet, én is jártam kint. 
Mindenképpen javaslom, hogy támogassuk a családot. Kérem, szavazzunk a Sz448/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 214/2017. (XI.15.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a Sz-
448/2017 sz. – ” Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést H. Sz. 
kérelmére vonatkozóan. 
Határidő: 2017.november 15. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A FESZGYI megalapozottnak tartja a kérelmet, 3 fő él itt. Kérem a bizottság bölcs 
döntését. 
 
ESZSB 215/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a Sz-
448/2017 sz. – ” Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést F. J. 
kérelmére vonatkozóan. 
Határidő: 2017.november 15. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A Hivatalnak az volt az észrevétele, hogy itt egy önkormányzati felújítás van folyamatban.  
 
Gál Antal: A felújítást már a vége felé jár, tehát pár napon belül befejeződik. Ilyenkor mindig a 
felújításra vagy bontásra váró épületből való kihelyezés során konkrét elfogadott bérlő még nincs, de 
több potenciális vevő van a lakásra. 
 
Gyurákovics Andrea: Életszerűtlennek tűnik, hogy 10 fő lakik itt ezen a 31 m2-en. Többek között bérlő, 
annak a lánya, fia, felesége, további két felnőtt fia. Ráadásul az is szerepel az előterjesztésben, hogy ez 
egy határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlő. Magam részéről ezt a csatolást nem 
támogatom. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
ESZSB 216/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a Sz-
448/2017 sz. – ” Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést L. L. 
kérelmére vonatkozóan. 

 (2 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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10./ Volt állami gondozott lakáskérelme 
Sz-465/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós bizottsági elnök 

 
Illyés Miklós: V. N. 21 éves fiatal emberről van szó. Nem ferencvárosi lakos, így rendeletünk alapján 
nem tudjuk támogatni. Kérem, szavazzunk a Sz465/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 217/2017. (XI.15.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy elutasítja V. N. 1097 Budapest, ….. 
szám alatti lakos lakáshoz jutási kérelmét.  
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Illyés Miklós bizottság elnöke 

(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el. 
 

k.m.f. 
 
 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
 
 
 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 


