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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. december 13-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. Kornya László,  
Péter Lajos, 
Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
Torzsa Sándor tagok. 

 
 
Hivatal részéről: 
 Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András 
irodavezető-helyettes, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, dr. Világos István Jogi és Pályázati 
Iroda munkatársai, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Jelinek Benjámin 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. orvosigazgatója, 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 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirendi 
javaslattal kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 218/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása 
(egyfordulóban) 

267/2017., 267/2/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban) 

269/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (II. forduló) 

241/2/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak végrehajtása 
272/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya közös 
megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelme 

262/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
6./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekek átmeneti 
otthonában történő ellátás ügyében 

275/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve 

276/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-500/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ Javaslat a 7.,8.,és 10. sz. felnőtt fogorvosi körzetek működtetésére feladat ellátási szerződés megkötésére 

Sz-498/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
10./ Javaslat a 2.,3.,4.,5.,7.,9. gyermek háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések 
módosítására 

Sz-513/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
11./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” című programra beérkezett pályázatok 
elbírálására 

Sz-495/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
12./ Személyi térítési díjtartozás elengedés iránti kérelem 

Sz-511/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása 
(egyfordulóban) 

267/2017., 267/2/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Képviselő-testületi döntést igénylően 14,6 millió forinttal növelhetők a bevételek. Ez érinti a 
FESZGYI-t, a Közterület-felügyeletet, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeit, a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központot, a Polgármesteri Hivatalt. Kiemelem a Rendőrkapitánység támogatását, 
jutalmazásra 3 millió forint, illetve a Belső-Pesti Tankerületnek 3 millió forint a Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
új tornatermének fejlesztésére. Lesz majd külön napirendi pontunk is a „Végre Önnek is van esélye felújítani 
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otthonát” című program, amire 1 millió forintot biztosítunk. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 
267/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 219/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 267/2017. sz. – ” 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban) 

269/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 269/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 220/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 269/2017. sz. – 
”Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (II. 
forduló) 

241/2/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Az első fordulóban megfogalmazottak be lettek építve a koncepcióba.  
 
Torzsa Sándor: Ha az ellenzék elképzelései be lettek építve, akkor én ezt nem tudtam kiolvasni az 
előterjesztésből. Különböző bizottsági üléseken jómagam és más ellenzéki képviselőtársam is fogalmazott meg 
javaslatokat, és nagyon szomorú vagyok, hogy ezeket nem sikerült beletenni. Nem tudom azt kiolvasni a 
koncepcióból, hogy hova szeretnénk eljutni lakásgazdálkodás területén. Milyen céljai vannak az 
Önkormányzatnak? Nincs tisztázva benne a fiatalok első lakáshoz jutása. Kértük, hogy kerüljön bele pontosan 
az, hogy hány lakás van, ebből mennyi az üres, ezek milyen állapotban vannak. Ezek sem kerültek a 
koncepcióba. Nem tudom támogatni és elfogadni a koncepciót. Az az érzésem, hogy az önkormányzati vezetés 
kapkod. Jobb lett volna, ha ezzel kapcsolatosan lett volna komolyabb munkamegbeszélés a frakciók, ellenzéki 
képviselők között. Nem tudjuk megszavazni ebben a formátumban. 
 
Kállay Gáborné: Valamennyi ellenzéki képviselőnek, frakciónak volt lehetősége arra, hogy megtegye az 
észrevételeit, javaslatait. Az első fordulóban a javaslatokról döntött a Képviselő-testület és most azok a javaslatok 
maradtak benne a tervezetbe, amelyeket a Képviselő-testület megszavazott. Azt gondolom, hogy ez így teljesen 
korrekt. 
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Illyés Miklós: Reagálnék arra, hogy nincs meghatározva az elérendő cél, azt gondolom, hogy 3 fő cél van 
benne. Például elsődleges cél a komfort nélküli, félkomfortos szükséglakások megszüntetése. Ennél fontosabb 
nincs. Ha cél megjelölés nincs, akkor a koncepció elég érdekes lenne, ha így lenne. Természetesen a 
megvalósulási formái és a koncepciót követő rendelet módosítása egy következő téma. 
 
Torzsa Sándor: Azért vagyok kicsit bajban, mert az, hogy van egy 27 éve futó projekt a lakásgazdálkodás 
területén és azt be akarjuk fejezni, azt persze lehet célként értelmezni, de szerintem nem egy új típusú irány, 
amire 27 év után, a projekt végéhez közeledve szükség lenne. El tudom fogadni azt az érvelést, amit bizottsági 
Elnök úr mondott. Lássuk azt, hogy „kinyíltak” új problémák időközben. Több javaslatot fogalmaztunk meg. 
Valóban kérte a városvezetés azt, hogy írjunk javaslatokat, ezt meg is tettük. Elmentünk különböző civil 
szervezetekkel egyeztetni. A legprogresszívebb lakásgazdálkodási,- az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos 
- véleményeket igyekeztünk beépíteni. Amikor idekerült a bizottság, illetve a Képviselő-testület elé, akkor 
gyakorlatilag mindegyiket leszavazták. Például a lakáscseréket lehet szabályozni, voltak normális elképzelésink, 
gondolkodás nélkül le lettek szavazva. Ezek után nem tudom jó koncepciónak tekinteni. Tettünk javaslatot arra, 
hogy a lakásállomány 3200 alá ne csökkenjen. Ez a garancia arra, hogy ne fogyjanak el a szociális bérlakások. 
Meg se vitatta a bizottság, így sok értelme ennek nincs.  
 
Gyurákovics Andrea: Az jön le nekem Torzsa úr hozzászólásából, hogy ha elfogadjuk azokat az indítványokat, 
amiket Önök kezdeményeztek, akkor jó a lakásgazdálkodási koncepció, ha nem kerül bele, akkor nem jó. 
Alpolgármester asszony szavaival élve, ez a demokrácia. Egyébként voltak olyan ellenzéki javaslatok, amelyek a 
koncepcióban benne vannak. Minek kell még javasolni? Azért, hogy utána lehessen mondani, hogy a mi 
javaslatunk került bele, miközben már benne volt. Vagy nem lett elolvasva rendesen a koncepció vagy valaki 
félreértelmezte. A Képviselő-testület megszavazta, ez a végleges formája, aki nem tud vele egyesülni, az úgy 
marad. 
 
Péter Lajos:  Legalább egy dolgot fogalmazzunk meg szakmailag. A lakáskérelemben szerepel, hogy 220 % a 
mindenkori öregségi nyugdíj. Ez alatt teljesen elnyomjuk azokat az embereket, akik egy kicsit efölött keresnek. A 
mindenkori minimál bért lehetne pályára állítani, hogy egy kicsit szélesebb kört érintsen. Ez nagyon fontos egy 
lakáskérelemben. 
 
Kállay Gáborné: Nyilvánvalóan valamilyen határt kell húzni, és ez a határ akármennyi lehet, mindig lesznek 
olyan emberek, akik kiesnek ebből, azaz fölötte vagy alatta lesznek. Ezen lehet vitatkozni, de valamilyen határt 
kell húzni, és ez mindig is így volt.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 241/2/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
ESZSB 221/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 241/2/2017. sz. – ” 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának lakásgazdálkodási koncepciója (II. forduló)” című 
– előterjesztést. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak végrehajtása 
272/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Egy intézkedési tervet készített a szakrendelő a hiányosságok megszüntetésére. Kérem, 
szavazzunk a 272/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 222/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 272/2017. sz. – 
”Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak végrehajtása)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya 
közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelme 

262/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: 2016. februárban lett intézményvezető Káldy Györgyné, ezt követően elment GYES-re, és 
ezalatt az idő alatt kapott egy állásajánlatot. Erről szól az előterjesztés, hogy február 28-val szeretne közös 
megegyezéssel távozni. Jelenleg a helyettes viszi az intézményvezetését a pályázat kiírásáig. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 262/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 223/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 262/2017. sz. – 
”Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya közös 
megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekek 
átmeneti otthonában történő ellátás ügyében 

275/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Volt már ilyen a bizottság előtt. Minden benne van az előterjesztésben. Kérem, szavazzunk a 
275/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 224/2017. (XII.13.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 275/2017. sz. – ” 
Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekek átmeneti 
otthonában történő ellátás ügyében” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi 
munkaterve 

276/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Az első képviselő-testületi ülés január 25-én lesz. Februárban a hónap közepén, aztán pedig a 
hónap elején. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 276/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 225/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 276/2017. sz. – 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

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

Sz-500/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: H. A. Bp. IX., …….. sz. alatti lakos kérelme van a bizottság előtt. Egy komfort nélküli 24,6 m2-es 
lakásból kéri a mellette lévő II. emeleti lakás csatolását. A FESZGYI támogatta. Felnőtt korú gyermekeivel él 
együtt. 
 
Gyurákovics Andrea: Mindig szkeptikus vagyok az ilyen lakás csatolási kérelmekkel kapcsolatban, akkor ami 25 
éves, 28 éves, és 33 éves „gyerekekről” beszélünk. Elhiszem, hogy nehéz a lakáskörülmény, de ráadásul 
felújításra kiírt épületről beszélünk. Saját véleményem, hogy emögött mást is sejtek, és ezt megtartom 
magamnak. Személy szerint és a frakciótársaim nevében is mondhatom, hogy nem támogatjuk a csatolási 
kérelmet. 
 
Illyés Miklós: A Gazdasági Bizottság fogja meghozni a döntést, amit Elnök úrral közölni fogok majd. Kérem, 
szavazzunk a Sz-500/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 226/2017. (XII.13.) 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-500/2017 
sz. – ” Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést.” 

(1 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
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(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
9./ Javaslat a 7.,8.,és 10. sz. felnőtt fogorvosi körzetek működtetésére feladat ellátási szerződés 
megkötésére 

Sz-498/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: A Kft. vezetője a jogutód nélküli megszüntetés érdekében egy végelszámolást kér 2017. 
január 1-vel. A szerződések megszüntetésre kerülnek, és az új szerződést pedig mindenki a megfelelő céggel 
fogja majd megkötni. Egyébként semmi más nem változik. Például Dr. Kun Krisztina egyéni vállalkozóként 
folytatja majd a munkát, a másik két orvos pedig a Dent-Max Bt-vel köt szerződést és folytatják az ellátást. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-498/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 2272017. (XII.13.) 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 hozzájárul a 7. 
számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft.-vel v.a. és az ellátásért felelős Dr. Kun Krisztina 
Eszter orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2018. március 
31-től és felkéri a Polgármester urat a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 228/2017. (XII.13.) 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 hozzájárul a 8. 
számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft.-vel v.a. és az ellátásért felelős Dr. Ilyés Kinga 
Amália orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2018. 
március 31-től és felkéri a Polgármester urat a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 229/2017. (XII.13.) 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 hozzájárul a 10. 
számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft.-vel v.a. és az ellátásért felelős Dr. Záhonyi 
Zsanett orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2018. 
március 31-től és felkéri a Polgármester urat 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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ESZSB 230/2017. (XII.13.) 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) és fb) pontja alapján úgy dönt, 
hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 7. számú felnőtt fogorvosi 
körzet működtetésére, 2018. április 01-től 2023. március 31-ig, a IX. Mester u. 45. III. em. 3011. sz. orvosi 
rendelőhelyiségben Dr. Kun Krisztina Eszter egyéni vállalkozóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. Kun 
Krisztina Eszter orvossal az Sz-498/2017. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal feladat 
ellátási szerződést köt és felkéri Polgármester urat a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 231/2017. (XII.13.) 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) és fb) pontja alapján úgy dönt, 
hogy  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 8. számú felnőtt fogorvosi 
körzet működtetésére, 2018. április 01-től 2023. március 31-ig, a IX. Mester u. 45. III. em. 332. sz. orvosi 
rendelőhelyiségben Dento-Max Bt. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. Ilyés 
Kinga Amália orvossal az Sz-498/2017. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási 
szerződést köt és felkéri Polgármester urat a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 232/2017. (XII.13.) 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) és fb) pontja alapján úgy dönt, 
hogy  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 10. számú felnőtt fogorvosi 
körzet működtetésére, 2018. április 01-től 2023. március 31-ig, a IX. Mester u. 45. III. em. 332. sz. orvosi 
rendelőhelyiségben Dento-Max Bt. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. 
Hudivókné Dr. Záhonyi Zsanett orvossal az Sz498/2017. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
feladat ellátási szerződést köt és felkéri Polgármester urat a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
10./ Javaslat a 2.,3.,4.,5.,7.,9. gyermek háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási 
szerződések módosítására 

Sz-513/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: A Nemzeti Alapkezelő kérte, hogy írásban rögzítésre kerüljenek ezek a módosítások. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-513/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 233/2017. (XII.13.) 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 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 2. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
2015. november 01. napjától 2020. október 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért 
felelős Dr. Sztranyák Anikó Tamara orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási 
rendet az alábbiak szerint módosítja, 2018. január 01-től:  
„hétfő:14.00.-16.30. 
szerda:16.00.-18.30.” 
Határidő: 2017. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 3. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért 
felelős Dr. Solt Mária orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rendet az alábbiak 
szerint módosítja, 2018. január 01-től:  
„csütörtök:15.00.-18.00.” 
Határidő:2017. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 4. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért 
felelős Dr. Külkey Orsolya orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rendet az 
alábbiak szerint módosítja, 2018. január 01-től:  

„hétfő:17.00.-20.00.” 
Határidő: 2017. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 5. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért 
felelős Dr. Jakab Zsuzsanna orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rendet az 
alábbiak szerint módosítja, 2018. január 01-től:  

„hétfő:16.00.- 19.00. 
péntek páros hét 8.00.-12.00” 
 

Határidő: 2017. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért 
felelős Dr. Ventilla Márta orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében az ellátási rendet az 
alábbiak szerint módosítja, 2018. január 01-től:  
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„szerda:16.00.- 19.00. 
péntek páratlan hét:16.00.-19.00.” 

Határidő: 2017. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
13/2017.(IV.25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 9. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
2016. július 01. napjától 2021. június 30. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. 
Csécsei Márta Éva orvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rendet az 
alábbiak szerint módosítja, 2017. december 15-től:  

„Helyettesítés rendje:  
Dr. Lantos-Pálfi Anikó – orvosi név: Dr. Pálfi Anikó  
1093 Budapest, Lónyay u. 46. Dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében, 
Dr. Kiss Éva, 1093 Budapest, Lónyay u. 46. saját rendelési idejében, 

Dr. Külkey Orsolya, 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. saját rendelési idejében, 
Határidő: 2017. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
7./ felkéri a Polgármester urat a szerződések 1-6. pontokban foglaltak szerinti szerződés módosítások aláírására. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
11./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” című programra beérkezett pályázatok 
elbírálására 

Sz-495/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 13 fő kerül elbírálásra megfelelő összegekkel. 5 millió forintos keretösszeg áll a rendelkezésre. 
2.360.000 forint a mostani, és ami 13 főt érint. Kérem, szavazzunk a Sz-495/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 234/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy határoz, hogy  
1./ a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” címmel meghirdetett nyílt pályázati felhíváson részt vevő 
önkormányzati lakásokban élők – pályázataikban meghatározott pályázati célok megvalósítására vonatkozó – 
2017. évi pályázati támogatásáról az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt. A támogatás kifizetése az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) költségvetési rendelet 3942. számú költségvetési 
sorának ezen célra biztosított 5.000.000.-Ft-os keretösszeg terhére történik: 

 

Név 

 

Lakcím 

 

A pályázat során kért 

felújítási munkálatok 

Támogatási 

keretösszeg 

Baki Gábor 
Haller u. 50. fsz. 

1. 
Bejárati ajtó+szellőzőablak 

Udvari ablakok cseréje 
350 000.-Ft 
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Herceghalmi Béláné 
Haller u. 50. III. 

38. 

Bejárati ajtó+szellőzőablak 
Udvari ablakok cseréje, 

parkettázás, festés 

350 000.-Ft 

Jónás Lóránt 
Haller u. 50. II. 

26. 
Parkettázás, ajtójavítás 100 000.-Ft 

Blázsovics Erzsébet 
Haller u 54. II. 

17. 
Bejárati ajtó+szellőzőablak 

 
130 000.-Ft 

Oláh Péter 
Haller u. 50. II/ 

19. 
Bejárati ajtó+szellőzőablak 

 
130 000.-Ft 

Putoczky Istvánné 
Haller u. 54. 

III/30. 
Bejárati ajtó+szellőzőablak 

 
130 000.-Ft 

Sándorné Kövér 
Mónika 

Gát u. 10. III/23. szobaablak, festés 70 000.-Ft 

Lajhó Tiborné 
Vágóhíd u. 10. 

I.23. 

2 db utcai ablak cseréje 
Bejárati ajtó+szellőzőablak 

 
350 000.-Ft 

Gulyás Mihály 
Vágóhíd u. 10. 

II/27 
Bejárati ajtó+szellőzőablak 

 
130 000.-Ft 

Bencsik Norbert 
Vágóhíd u. 10. 

I/14. 
2 db utcai ablak cseréje 

Bejárati ajtó+szellőzőablak 
350 000.-Ft 

Boleska Noémi Haller u. 4. I/24 Villany panelfűtés 80 000.-Ft 

Borgulya Györgyi 
Lenhossék u. 

12. II/22 

Bejárati ajtó+szellőzőablak 
légudvarra néző 

szellőzőablak, fürdőszoba 
ablak 

130 000.-Ft 

Palcsó Mónika 
Drégely u. 5. 

III/25. 
szellőzőablak, mázoláshoz, 

ablakjavításhoz anyagok 
60 000.-Ft 

Határidő: 2017. december 13. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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12./ Személyi térítési díjtartozás elengedés iránti kérelem 
Sz-511/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: N. G. E. Bp. IX.,………. sz. alatti lakos kérelméről van szó. A FESZGYI támogatta. Szociális 
étkeztetésre kéri a 25.745 forint elengedését. Kérem, szavazzunk a Sz-511/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 235/2017. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX.26.) rendelet 26. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy N. M. E. 1097  Budapest, ………….. sz. alatti lakos, 
szociális étkezésért 2017. július és augusztus hónapokra fizetendő 25. 740 Ft összegű személyi térítési 
díjtartozását – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – elengedi. 
Határidő: 2017. december 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Köszönöm az éves munkát. Jövő héten még lesz képviselő-testületi ülés. Szép Adventet, Boldog 
Karácsonyt és Új Évet kívánok mindenkinek. A nyílt ülést bezárom.  
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


