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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. március 7-én 

13.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

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

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea, 
Dr. Kornya László,  
Péter Lajos, 
Dr. Kulpinszky Eleonóra tagok. 

 
Hivatal részéről: 
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Zombory Miklós alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai 
András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács 
Györgyi csoportvezető, Gál Antal csoportvezető, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs,  Róth 
Istvánné, Ladányi Attila  és dr. Kovács Henriett a 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, Dr. Kovács József Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. ügyvezető igazgatója, Szilágyiné Végh Csilla, Kiss Sándor. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a 
bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 
napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 25/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a 
helyi sporttevékenység támogatásáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 11/2014. (IV.29) önkormányzati rendeletének módosítására 

58/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
2./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban 

54/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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3./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázat 
megvalósításához szükséges fejlesztési támogatás odaítélésére  

65/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
4./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2018. évi felhasználására 

Sz-70/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
5./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti kérelem 

Sz-71/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
6./ 22. háziorvosi körzet orvosának személyi változása praxisjog eladása miatt 

Sz-99/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
7./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg felosztására 

Sz-72/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Javaslat a 2018. évi szabadidősport pályázat meghirdetésére 

Sz-73/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

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

Sz-96/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 

Sz-83/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, 
valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.29) önkormányzati rendeletének 
módosítására 

58/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A rendelet elfogadása óta a kerületi intézmények és a hozzátartozó sportlétesítmények 
működtetésében változások történtek, és ezt pontosítani kell. Ez szerepel a rendeletben. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk az 58/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 26/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
58/2018. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, 
valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.29) önkormányzati rendeletének módosítására” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. március 8. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban 

54/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A jelenlegi ellátási szerződés március 31-vel lejár, és indokolt az ellátás további 
biztosítása. Ez azt jelenti, hogy április 1-je és 2019. március 31. közötti ellátási időszakra ajánlattételi 
felhívás kerül kiküldésre. Kérem, szavazzunk az 54/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 27/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
54/2018. sz. – ”Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. március 8. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázat 
megvalósításához szükséges fejlesztési támogatás odaítélésére  

65/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Az előzmény az, hogy 2016-ban pályáztunk egy ugyanilyen Ovi-Foci címen, amit 
2017-ben megnyertünk. Most 2018-ban bízom benne, hogy a bizottság támogatásával, a Képviselő-
testület döntésével ismét tudunk pályázni. Jövőre, azaz 2019-ben meg is valósítjuk. Talán a sportról 
annyit, hogy nemsokára lesz az óvónőknek egy szakmai napja, ahol szintén a mozgás és az 
egészséges életmód lesz. Sportvezető tanárként és Alpolgármesterként is nagyon javaslom, hogy 
támogassuk ezt a nagyon hasznos pályát, ami multifunkcionális, tehát több sport űzésére is alkalmas. 
Kérem a támogatást! 
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Illyés Miklós: Az előterjesztés tartalmaz még egy 4,5 millió Ft-os önrészt is. Kérem, szavazzunk a 
65/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 28/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 65/2018. 
sz. – ”Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázat 
megvalósításához szükséges fejlesztési támogatás odaítélésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. március 8. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2018. évi 
felhasználására 

Sz-70/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-70/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 29/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy: 
1. az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletben 

szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

sorszám Támogatandó célok, 
programok 

Keretösszeg a 
program 

megvalósítására 
(bruttó) 

1. Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok 1.400.000,- Ft 

2. Orvosi dokumentációs rendszer beszerzésének támogatása 800.000,- Ft 

3. Nyitott Egészségnap  700.000,- Ft 

4. Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi 
felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz, műszer 
beszerzésének támogatása  

2.000.000,- Ft 

5. Háziorvosi rendelő költöztetési költsége 500.000,- Ft 

6. Rehabilitációs úszás 1.450.000,- Ft 

7. Családi Sport- és Egészségnap 2.300.000,- Ft 

8. „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő   300.000,- Ft 

9. Tartalék 1.550.000,- Ft 

 Összesen: 11.000.000,- Ft 

Határidő: 2018. március 7. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő 
„Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok” lebonyolítása érdekében kössön 1.400.000,- Ft összegű 
támogatási szerződést a FESZ KN Kft-vel. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő 
„Orvosi dokumentációs rendszer beszerzésének támogatása” érdekében kössön 800.000,- Ft összegű 
támogatási szerződést a FESZ KN Kft-vel. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
4. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő 
„Nyitott Egészségnap” lebonyolítása érdekében kössön 700.000,- Ft összegű támogatási szerződést a 
FESZ KN Kft-vel. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
5. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő 
„Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt 
fogorvosok eszköz, műszer beszerzésének támogatása” 2.000.000,- Ft összegben hirdessen meg 
pályázatot az Sz-70/2018. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
6. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő 
„Családi Sport- és Egészségnap” rendezvény megrendezése érdekében kössön 2.300.000,- Ft összegű 
támogatási szerződést a Ferencvárosi Művelődési Központtal. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
7. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő 
„Zöld Pont környezetvédelmi vetélkedő” megrendezése érdekében kössön 300.000,- Ft összegű 
támogatási szerződést a Ferencvárosi Kerekerdő Óvodával. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
8. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az egészségügyi 
prevenciós feladatok, programok, rendezvények megrendezéséről szíveskedjen gondoskodni 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 



6 

 

5./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti kérelem 
Sz-71/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: M. N. Zs. a kérelmező. Ennek a fedezete kb. 60 ezer Ft, ami rendelkezésre áll. Kérem, 
szavazzunk az Sz-71/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 30/2018. (III.07.) 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 M. N. Zs. (szül.:  an.: ) lakcím: 
sz. alatti lakos HPV elleni 4 komponensű védőoltásban térítésmentesen részesüljön. 
Határidő: 2018. március 7. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
 
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri Polgármestert, hogy a védettség eléréséhez 
szükséges mennyiségű oltóanyag beszerzéséről szíveskedjen gondoskodni az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3358. „HPV védőoltás” költségvetési 
előirányzat terhére M. N. Zs. (szül.: , an.: )  sz. alatti lakos részére. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ 22. háziorvosi körzet orvosának személyi változása praxisjog eladása miatt 

Sz-99/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Dr. Molnár Zsuzsanna nyugdíjba megy, eladta a praxisjogot Dr. Szuhács Dóra 
részére. Ennek a valódi bekövetkezése június 30. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-99/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 31/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
1./ 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 a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-
testületének 13/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 22. számú 
felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest,. Börzsöny u. 19. szám alatti orvosi 
rendelőhelyiségben Dr. Szuhács Dóra egyéni vállalkozóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. 
Szuhács Dóra orvossal az Sz-99/2018. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat 
ellátási előszerződést köt és felkéri Polgármestert az előszerződés aláírására. 
Határidő: 2018. április 30. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ 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 22. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel 
és az ellátásért felelős Dr. Molnár Zsuzsanna orvossal kötött feladatellátási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2018. június 30-tól. 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg felosztására 

Sz-72/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-72/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 32/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ Jóváhagyja a 3414. számú költségvetési sor alábbi módon történő felosztását: 

Határidő: 2018. március 07. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ Jóváhagyja a 2018. évi kiírandó, az Sz-72/2018. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati 
felhívást és adatlapot. Felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2018. március 07.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Támogatja a kerületi fenntartású óvodákat csoportonként 14.500,- Ft-tal sporteszköz beszerzés 
céljából, és egyben felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon az óvodai sporteszköz támogatás 
folyósításához szükséges megállapodások megkötéséről abban az esetben, amennyiben a 
támogatásban részesült kerületi fenntartású óvodák a 2017. évi önkormányzati támogatásokkal 
maradéktalanul elszámoltak. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat 
lebonyolítása, kontrolálása és finanszírozása. 

 1.800.000.- 

2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása 
(óvodai csoportonként 14.500.- Ft összeggel) 

    884.500.- 

3./ Óvodásjátékok a Nyúldombon     315.500.- 

Összesen: 3.000.000.- 
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4./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda által szervezett hagyományos kerületi óvodai Óvodásjátékok a 
Nyúldombon sporttalálkozó megrendezése kapcsán felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről.  
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat a 2018. évi szabadidősport pályázat meghirdetésére 

Sz-73/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Meghirdetjük, mint tavaly. Benyújtási határidő 2018. április 9. Az elbírálás májusban lesz. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-73/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 33/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a kiemelt kerületi szabadidős tevékenységek 2018. évi támogatására szolgáló 6/2018. (II.20.) 
hatályos költségvetési rendelet 3415. számú sorában elkülönített 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint 
keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
Határidő: 2018. március 7. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ jóváhagyja a „Szabadidősport rendezvények” 2018. évre kiírandó, az Sz-73/2017. számú 
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és formanyomtatványt. Felkéri Polgármestert, hogy 
gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2018. március 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” című programra beérkezett 
pályázatok elbírálására 

Sz-96/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 4 fő jut támogatáshoz, és ha van maradék, akkor plusz 1 fő. Volt egy bizottság, amelyik 
előtte megvizsgálta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-96/2018. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 34/2018. (III.07.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt 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, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) 
költségvetési rendelet 3942. számú költségvetési sorának ezen célra biztosított 6.000.000,-Ft-os 
keretösszeg terhére történik: 

 

Név 

 

Lakcím 

 

A pályázat során kért 

felújítási munkálatok 

Támogatási 

keretösszeg 

T. B.  

bejárati ajtó+szellőző ablak, 
2 db utcai ablak cseréje 
1 db beltéri szobaajtó 
cseréje 

300 000.-Ft 

Sz. J.  
bejárati ajtó+ szellőző ablak, 
2 db utcai ablak cseréje, 
 

270 000.-Ft 

H. G.  bejárati ajtó+szellőző ablak 120 000.-Ft 

N. Zs. R.  
2 db ablak csere, 1 db 
bejárai ajtó csere+ világító 
ablak 

340 000.-Ft 

Határidő: 2018. március 7. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ amennyiben az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) költségvetési 
rendelet 3942. számú költségvetési sorának ezen célra biztosított 6.000.000,-Ft-os keretösszeg terhére 
megítélt támogatások összege nem meríti ki a teljes támogatási keretösszeget, úgy a maradvány 
terhére az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a pályázati célok megvalósítására vonatkozóan a 
pályázat támogatásáról: 
 

Név Lakcím 

A pályázat során 

kért felújítási 

munkálatok 

Támogatási keretösszeg 

P. K.  

1 db bejárati ajtó 
+ szellőző ablak, 
2 db nyíló/bukó 

két szárnyas 
ablak, 1db 

gázkonvektor 
csere 

320.000,- 

Határidő: 2018. március 7. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 

Sz-83/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: B. I. Bp., IX. kerület, szám alatti lakó kéri a mellette lévő…. szám alatti komfort nélküli, 
üres lakás csatolását. 5 fő lakik itt életvitelszerűen. Több generáció él együtt. A FESZGYI támogatta.  
 
Gyurákovics Andrea: Nem teljesen tiszta a számomra, hogy lemondott róla az élettársa javára? Nem 
értettem, hogy miért mondott le. Aztán mégis ott maradt, és most öten élnek ott életvitelszerűen az 
édesanyjával, két kiskorú gyerekkel. Kaphatunk bővebb információt? 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Ezt azt jelenti, amit Képviselő Asszony kérdezett, hogy korábban annak a 
lakásnak a bérlői B. K. K. és férje voltak. A hölgy bérlői pozíciója szűnt meg ezzel a lemondással, és a 
kizárólagos bérlő B. I. maradt. Ez az alaptörténet, és ehhez a lakáshoz kéri a lakás bérlője B. I. a 
szomszédos üres lakás csatolásának az engedélyezését. 
 
Illyés Miklós: A csatolás szempontjából ez közömbös. Kérem, szavazzunk az Sz-83/2018. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 35/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-
83/2018. sz. – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést B. I. 
vonatkozóan. 
Határidő: 2018. március 7. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 

Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom.  
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 


