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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. május 23-án 

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, 
Torzsa Sándor, 
Mezey István tagok. 

 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Kállay Gáborné alpolgármester, 
Zombory Miklós alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, 
Apollónia Aranka irodavezető, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Gál Antal 
csoportvezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Szili Adrián 
irodavezető, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda 
munkatársai, dr. Riskó György irodavezető, dr. Világos István, dr. Tóth Tamás és Róth Istvánné a Jogi 
és Pályázati Iroda munkatársai, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Kovács József 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. ügyvezető igazgatója, Oravecz János Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. főkönyvelője, Kiss Sándor Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
KN Kft. anyaggazdálkodási és logisztikai vezető, Sebők Endre FESZOFE Kft. igazgatója, Szilágyiné 
Végh Csilla, Szundyné Ihász Erzsébet, Bakonyi Ágnes, Zsellérné Mikóczi Eszter, Árvainé Komornik 
Katalin, Kisjuhász Lajosné, Némethné Faragó Ibolya, Vajasné Kabarecz Ágnes, Magyarné W. Andrea, 
Szilágyi Zsolt képviselő. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármeter Asszonyt, Alpolgármester urat, Aljegyző urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 61/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör 
ellátására vonatkozó pályázat elbírálása 

90/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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2./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott 
pályázatok elbírálása 

91/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
3./ A Liliom Óvoda óvodavezetőjének - pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás 
meghosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása 

92/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. I-XII. havi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló (egyfordulóban) 

93/2018., 93/2-5/2018. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló) 

94/2018., 94/2/2018. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 
26.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

7./ Ingatlan használati megállapodás megkötése a Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, 
Napfény utca 4. szám alatti a (38236/294 hrsz) telek javára 

104/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló 
helyiség biztosítása 

107/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Javaslat óvodapedagógusok többletjavadalmazására 

121/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és 
könyvvizsgálóinak megválasztása 

101/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt elnök-
vezérigazgatója 

 
11./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez 

102/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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12./ Javaslat alapító okiratok módosítására 
118/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

                                Zombory Miklós alpolgármester 
 
13./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

111/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
14./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására 

110/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
15./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 
státuszbővítésére 

119/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
16./ Alapítványok támogatási kérelmei 

120/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
17./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására 

Sz-214/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
18./ Javaslat a 2017. évi szabadidősport pályázatok elszámolásának elfogadására 

Sz-215/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
19./ Támogatási kérelmek 

Sz-233/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
20./ Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, 
felnőtt fogorvosok eszköz, műszer beszerzésének támogatására kiírt pályázat elbírálása 

Sz-220/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
21./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés 
megszüntetésére 

Sz-222/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

22./ Volt állami gondozott lakáskérelmének ügye 
Sz-223/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 
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23./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 
Sz-206/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
24./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására 

Sz-224/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Az első napirend ”A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása”. A jelenlegi ügyvezető igazgató 
úr nem járult hozzá a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Zárt ülést rendelek el. A nyílt ülést bezárom.  
 
 
Az 1. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és az ESZSB 62/2018. (V.23.) sz. határozat a 
zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
Illyés Miklós: Nyílt ülésen folytatjuk a napirendek tárgyalását. 
 
2./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására 
benyújtott pályázatok elbírálása 

91/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Rövid összefoglalást szeretnék kérni. 
 
Árvainé Komornik Katalin: Üdvözlöm a Tisztelt Bizottságot! Jelenleg a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények megbízott vezető-helyettese vagyok. Vezetői feladatokra kaptam megbízást 
2017. januártól. 1979 óta vagyok a pályán, akkor kezdtem a bölcsődei munkámat a II. kerületben. 
Munka mellett végeztem el a csecsemő- és gyermekgondozói képesítést. 3 fiú gyermekem 
megszületése után Csepelre költöztünk, ahol 1986-tól dolgoztam, mint gondozónő. Ott végeztem el 
munka mellett a szakgondozónői képesítést, majd diplomát szereztem. Gyermek csoportban dolgoztam, 
mellette vezető-helyettesi feladatokat láttam el. 2007-től 2013-ig bölcsőde vezető voltam, és 2013-ban 
megpályáztam Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények szaktanácsadói állását. Úgy gondoltam, 
hogy a tapasztalataimmal szívesen segíteném a szakmai munkát. Úgy alakult 2016-tól 
intézményvezetői-helyettes megbízást kaptam, majd 2017-től vagyok megbízva, mint intézményvezető. 
Másfél éve vezetem az intézményt. Azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatom van, mind a Hivatallal, 
mind a kollégákkal. Úgy érzem, hogy a kollégák szeretnek és talán képes vagyok ezt a feladatot ellátni 
a továbbiakban is. Nekem nagyon fontos a szakmai munka és emellett a kisgyermekek családjai. Az 
egész munkámat arra építem fel, hogy a családokat segítsük a bölcsődei ellátás során. Vannak terveim, 
amit a pályázatban is leírtam, például a kismama klub, illetve játszócsoport, ami az otthon nevelő 
szülőknek nyújt segítséget. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 91/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról Árvainé Komornik Katalin vonatkozásában. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 63/2018. (V.23.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
91/2018. sz. – ”Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak 
ellátására benyújtott pályázatok elbírálása” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetésével Árvainé Komornik Katalint bízza meg. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ A Liliom Óvoda óvodavezetőjének - pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás 
meghosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása 

92/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A pályázat mellőzhető. 
 
Zombory Miklós: Zsellérné Mikóczi Eszterről annyit szeretnék mondani, hogy a Képviselő-testület 
2018. március 19-én a törvényi előírásnak megfelelően döntött arról, hogy nem kell pályázzon. Így csak 
a nevelő testületnek a véleménye, illetve szavazása szükséges. Ez 100%-os, azaz mindenki támogatta. 
A törvény azt írja elő, hogy amikor valaki másodszor lesz óvodavezető, akkor a második vezetői állást 
nem kell, hogy megpályázza. Ez már a harmadik, negyedik esetben nem igaz. Hiába volt valaki 
óvodavezető ötször, hatodszorra nem lehet, ezt a törvény nem engedi. Csak akkor, ha először volt 
óvodavezető. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 92/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról Zsellérné Mikóczi Eszter vonatkozásában. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 64/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
92/2018. sz. – ”A Liliom Óvoda óvodavezetőjének - pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás 
meghosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása” című – 
előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Liliom Óvoda óvodavezetőjének Zsellérné Mikóczi Esztert 
bízza meg. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. I-XII. havi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban) 

93/2018., 93/2-5/2018. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Annyit tudni kell, hogy a teljesített bevételek 23 milliárd 248 millió 480 ezer Ft. A kiadások 
pedig 16 milliárd 920.593 Ft. A Maradvány több, mint 6 milliárd Ft. Az intézmények 
vagyongazdálkodásával összefüggő tevékenységek a 93/5/2018. számú előterjesztésben szerepelnek. 
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 93/2018., 93/2-5/2018. sz. előterjesztések határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 65/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
93/2018., 93/2-5/2018. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. I-XII. 
havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés 
módosítása (I. forduló) 

94/2018., 94/2/2018. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Kiemeltem egy-két dolgot a módosítás kapcsán. Játszótér szabványossági felülvizsgálat 
alapján feltárt hiányok javítására 15 millió Ft, kiürítésre váró épületekből lomtalanításhoz 10 millió Ft, 
József Attila-lakótelep nagyjátszóterén a mászóvár beszerzésére 8 millió Ft, térfigyelő rendszer 
fejlesztésére 25 millió Ft szerepel. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 94/2018., 94/2/2018. sz. 
előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 66/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
94/2018., 94/2/2018. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetés módosítása (I. forduló)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

 
Illyés Miklós: Az étkezési díj és egyéb szolgáltatási díjak kerülnek módosításra. A személyi térítési 
díjak nem változnak. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 96/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 67/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
96/2018. sz. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Ingatlan használati megállapodás megkötése a Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, 
Napfény utca 4. szám alatti a (38236/294 hrsz) telek javára 

104/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: A Toronyház 11. szám alatti területből 202 m2-es terület átkerül az óvodához. Gondolom, 
az óvoda örül ennek. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 104/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 68/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
104/2018. sz. – ”Ingatlan használati megállapodás megkötése a Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 
Budapest, Napfény utca 4.szám alatti a (38236/294 hrsz) telek javára” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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8./ A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára 
szolgáló helyiség biztosítása 

107/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Torzsa Sándor: Azt gondolom, hogy a civil szervezeteket olyan területre érdemes bevonni, amit az 
önkormányzat környékén lévő, vagy állami, vagy egyéb intézményesülések nem tudnak ellátni a 
kerületben. Ez az alapítvány, amit nyújt, akár igaz lehet Érden is, ahol működik, de egészen biztos, 
hogy nem igaz Ferencvárosban, hiszen speciális intézményből kettő is van. Az egyik a Gát utcában, a 
másik a József Attila-lakótelepen. Ráadásul ahhoz, hogy az intézmények fenn tudjanak maradni eléggé 
kőkemény küzdelmet folytatnak a gyerekért. Ha azt a logikát képviseljük, hogy idehozunk egy 
konkurenciát, amit még támogatunk is, nem gondolom, hogy ez bölcs irány. Jól működő intézményeink 
vannak, nagy problémát jelent nekik az, hogy a gyerekeket hogyan „lapátolják” össze, tehát a 
fennmaradásért küzdenek. Nem gondolom azt, hogy ilyen környezetbe nekünk ezzel a alapítvánnyal 
meg kellene állapodni. Annak ellenére, hogy nem tartom az alapítvány működését haszontalannak, de 
Ferencvárosban ez a kérdés megoldott. 
 
Kállay Gáborné: Ha egy kicsit alaposabban elolvasta volna az előterjesztést, akkor nyilvánvalóvá vált 
volna az Ön számára, hogy itt strokeban, parkinson-kórban, szklerózis multiplexben szenvedő felnőtt 
betegek ellátásáról is szó van, amire viszont óriási igény van az egész városban. Nem véletlen, hogy 
erre elég komoly pénzeket kényszerülnek azok a betegek fizetni, akik ezekben a betegségekben 
szenvednek. Azt gondolom, hogy az ő számukra is ez nagyon jó lehetőség, hogy kedvezményesen 
jussanak hozzá ezekhez az ellátásokhoz. Azt gondolom, hogy a gyerekek számára is nagyon fontos, 
mert itt nemcsak olyan gyerekekről van szó, akik már sérültek, hanem nagyon sok gyerek szenved ma 
különböző mozgásszervi problémáktól. Nem beszélve arról, hogy ez az egyesület azt is vállalta, hogy 
minden hónapban valamennyi óvodában tart egy fejlesztő foglalkozást, ami ma nagyon fontos, hiszen 
gyerekeink, unokáink sok időt töltenek el a számítógép előtt és nagyon mozgásszegény életet élnek. Ez 
mindenféleképpen indokolja, hogy megpróbáljuk ezzel az egyesülettel szorosabbra fűzni a 
kapcsolatunkat. Javaslom, hogy a bérleti díj 35 ezer Ft +ÁFA legyen, és 1 évre kössünk együttműködési 
megállapodást. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 107/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 69/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
107/2018. sz. – ”A Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás 
céljára szolgáló helyiség biztosítása” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy 2019. június 30-
ig szóló időtartamra és 35.000 Ft/hó + Áfa bérleti díj összeg megjelölésével. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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9./ Javaslat óvodapedagógusok többletjavadalmazására 
121/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Zombory Miklós: Tavaly ősszel az óvodavezetők jelezték, hogy óvodapedagógus hiány kezdődik. Majd 
kora tavasszal megkeresett irodavezető úr is, hogy most már nem egy picit, hanem egy kicsit nagyon. 
Két oldalról próbáljuk ezt megoldani. Az egyik oldal az volt, hogy javaslatomra elmentünk azokhoz az 
intézményekhez, ahol óvodapedagógust képeznek, tehát egyetem, főiskola. Itt próbáltunk segítséget 
szerezni, de úgy láttuk, hogy nem biztos, hogy ez elég lesz. A másik oldal pedig a béremelés. Bízom 
benne, hogy a bizottság támogatja, hiszen mindenkinek van gyereke, unokája és ránézek az 
óvodapedagógusokra, nagyon szeretnék, ha mindenki a legalsó gombot nyomná. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 121/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 70/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
121/2018. sz. – ”Javaslat óvodapedagógusok többletjavadalmazására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és 
könyvvizsgálóinak megválasztása 

101/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt 
elnök-vezérigazgatója 

 
Illyés Miklós: A bizottság két társaság gazdasági beszámolóját tárgyalja a FESZ Kft. és a FESZOFE 
Kft. A FESZ Kft. némi veszteséggel zárta az évet, 750 ezer Ft-tal. Ebben az évben pedig 640 ezer Ft 
nyereséget tervez az intézmény. Jutalomról is szavazunk. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 
101/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a FESZ Kft. vonatkozásában. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 71/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
101/2018. sz. – ”Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve 
és könyvvizsgálóinak megválasztása” című – előterjesztést a FESZ Kft. vonatkozásában. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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Illyés Miklós: A FESZOFE Kft. következik, a mérlege 326 ezer Ft-os adózott eredmény. Az üzleti tervét 
a Felügyelő Bizottság – és az előzőnél is – elfogadta. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 
101/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a FESZOFE Kft. vonatkozásában. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 72/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
101/2018. sz. – ”Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve 
és könyvvizsgálóinak megválasztása” című – előterjesztést a FESZOFE Kft. vonatkozásában. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez 

102/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Programhoz való részvételről szól az előterjesztés, 5 helyszínen történne a sportpark. 5 
évig a fenntartást, karbantartást kell vállalni.  
 
Kállay Gáborné: Hidasi Gyula képviselő úr jelezte, az Ifjúmunkás utca 12-14. szám mögötti játszótérrel 
kapcsolatban, hogy 30-40 méterrel arrébb tudná elképzelni a sportparkot. Ezzel a módosítással kérem, 
hogy támogassák az előterjesztést. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 102/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott 
kiegészítéssel együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 73/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
102/2018. sz. – ”Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez” 
című – előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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12./ Javaslat alapító okiratok módosítására 
118/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

          Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: 3 alapító okirat módosításáról van szó: FIÜK, FMK és Csudafa Óvoda. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk a 118/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 74/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
118/2018. sz. – ”Javaslat alapító okiratok módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
13./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

111/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Két intézménynek is benne van az értékelése, a FESZGYI-nek és a FEBI-nek is. Az 
összeg segély mibenlétéről van benne szó. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 111/2018. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 75/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
111/2018. sz. – ”Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

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

110/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Lazán kapcsolódik a kérdésem az előterjesztéshez, de itt van alkalmam rákérdezni. 
Két évvel ezelőtt megvásároltuk a Vizisport utcai gyermektábort és már akkor reménykedtünk abban, 
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hogy a gyerekek a táborozást el tudják kezdeni. Mikor tudják elkezdeni a gyerekek a táborozást? Mit 
lehet erről tudni? Nagyon lassan készül az a tábor. 
 
Kállay Gáborné: Nyílván akkor fogják tudni igénybe venni a gyerekek, amikor majd megépül. 
 
Torzsa Sándor: Van valami elképzelése Alpolgármester Asszonynak, hogy mikor lesz az átadó? Mikor 
mehetünk oda, mikor vágjuk át a szalagot? Vagy ez csak egyszer majd megtörténik az Önkormányzat 
vezetésével és akkor örülni fogunk. Nem cinikusan kérdezem, csak tényleg jó lenne tudni ezt, mert 
gondolom nem azért vettük meg a telket, hogy két éve ne legyen megoldás. Szeretnék kapni egy 
konkrétabb tájékoztatást, hogy mikorra tervezi az Önkormányzat azt, hogy ebbe a táborba fognak 
menni a gyerekek. 
 
Kállay Gáborné: Egyelőre még pontos időpontot nem tudok mondani. Bízom benne, hogy hamarosan, 
terveztetés alatt áll. Mi is azon vagyunk, hogy minél hamarabb tudjanak odamenni a gyerekek. 
 
Gyurákovics Andrea: Ez a napirendi pont nem azzal a táborhellyel kapcsolatos. Van egy olyan 
jóslatom, hogy szerintem mire Torzsa Sándornak gyereke lesz, addigra a tábor is felépül. 
 
Illyés Miklós: 10 millió Ft-os költséget vállal Ferencváros arra, hogy a gyerekek nyáron a balatonlellei 
táboroztatásban részt vehessenek. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 110/2018. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 76/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
110/2018. sz. – ”Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való 
biztosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
15./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 
státuszbővítésére 

119/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A státuszbővítés 15 embert érint, hiszen 2018. szeptember 1-től bevezetésre kerül az 
iskolai szociális munkát, ami óvodai és iskolai speciális segítő személyzetet jelent. Mindez közel 20 
millió Ft. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 119/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 77/2018. (V.23.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
119/2018. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 
státuszbővítésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
16./ Alapítványok támogatási kérelmei 

120/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 3 alapítványról van szó. Bakáts Alapítvány, Horizont Szociális Alapítvány és a Pro 
Minoritate Alapítvány kért különböző programokra támogatást.  
 
Kállay Gáborné: A Bakáts Alapítványnak 1 millió Ft-ot, a Horizont Szociális Alapítványnak 318.960 Ft-
ot, és a Pro Minoritate Alapítványnak 100 ezer Ft-ot javasolok. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 120/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról az elhangzott összegekkel kiegészítve. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 78/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
120/2018. sz. – ”Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Bakáts Alapítványnak 1 millió Ft, a Horizont Szociális Alapítványnak 318.960 Ft, a Pro Minoritate 
Alapítványnak pedig 100 ezer Ft támogatási összeg megjelölésével. 
Határidő: 2018. május 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
17./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására 

Sz-214/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 4 egyesület beszámolójának az elfogadásáról van szó. Az FTC Icehockey Utánpótlás 
Sportszolgáltató Kft., az FTC Női Torna Kft., az FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú 
Nonprofit Kft. és a Roma Kulturális és Sport IX. KHE számolt el. Kérdés, észrevétel? Kérem, 
szavazzunk az Sz-214/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 79/2018. (V.23.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadja az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató 
Kft., az FTC Női Torna Kft., az FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Roma Kulturális és Sport IX. KHE Sport Alapra vonatkozó 2017. évi sportszakmai és pénzügyi 
beszámolóját. 
Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
18./ Javaslat a 2017. évi szabadidősport pályázatok elszámolásának elfogadására 

Sz-215/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-215/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 80/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az 
ESZSB 59/2017. (IV.19.) számú határozatában megítélt 2017. évi szabadidősport pályázati támogatás 
elszámolását:  

Pályázó neve 
2017. évi pályázati 

program 
ESZSB 2017. évi 

döntése 

Rókus IX: KHE 
Szabadidősport 
rendezvények 

1.450.000 Ft 

Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

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

Sz-233/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 5 egyesület kér különböző összegeket, különböző programokra.  
 
Kállay Gáborné: A Szia-Helló67 Egyesületnek 850.000 Ft-ot, az Egészséges Táplálkozásért 
Egyesületnek 300.000 Ft-ot, a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklubnak 200.000 Ft-ot, a Trappancs 
Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületnek 300.000 Ft-ot, az 1956 Magyar 
Nemzetőrségnek 100.000 Ft-ot javasolok. Kérem, hogy támogassák. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-233/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 81/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
 
1./ az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére a Szia-Helló67 Egyesület 
részére 850.000,- Ft támogatást biztosít a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Intézmény tanulóinak balatoni nyaralásához. 
Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére az Egészséges 
Táplálkozásért Egyesület részére 300.000,- Ft támogatást biztosít a Ferencvárosi Művelődési 
Központban megrendezésre kerülő IV. Életminőség Fesztivál programjának megvalósításához. 
Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
3./ az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére a HA5KHC Puskás Tivadar 
Rádióklub részére 200.000,- Ft támogatást biztosít a 2018. évi Puskás Rádióstájfutó Kupa rendezvény 
megvalósításához.  
Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére a Trappancs Szervátültetett 
Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének részére 300.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi 
Szervátültetettek Európa Bajnokságán részt vevő ferencvárosi sportolók, Jakab Ivett és Domonkos 
Ádám részvételi költségeinek biztosítása céljából. 
Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
5./ az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére az 1956 Magyar Nemzetőrség 
részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. augusztus 25-én megrendezésre kerülő Tóth Ilona Női 
Kézilabda Emléktorna lebonyolítására. 
Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
6./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1.) – 5.) pontban szereplő támogatások kifizetéséhez 
szükséges megállapodások megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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20./ Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek 
háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz, műszer beszerzésének támogatására kiírt pályázat 
elbírálása 

Sz-220/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Az idén először írtunk ki ilyen pályázatot, ami sikert aratott. Azt gondoltuk, hogy a 2 
millió Ft keretösszeg sok lesz és hála Istennek az orvosoknak tetszett az ötlet, és sok pozitív 
visszajelzést kaptunk. Ha végignézzük, akkor 494 ezer Ft, amivel túllépték a pályázatok az összeget. 
Erre is megvan a megoldás. Az „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználás tartalék soron lévő 
1.550.000 Ft-ból futja. Kérem, hogy támogassuk a pályázókat.  
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-220/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 82/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
1./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az ESZSB. 29/2018. (III.07.) sz. 
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

sorszám Támogatandó célok, programok Keretösszeg a program 
megvalósítására 

(bruttó) 

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

2.500.000 Ft 

9. Tartalék 1.050.000 Ft. 

Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
 
2./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával feladat ellátási szerződés keretében 
közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt 
fogorvosok eszköz, műszer beszerzésének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevők 
2018. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 6/2018. (II.20.) rendelet 3301. számú költségvetési sor terhére történik. 
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 Pályázó 2018. évi pályázati cél 
Támogatási 
összeg 2018 

   

1. 

Dr. Külkey Orsolya 
gyermek háziorvos 
Ferencvárosi Gyermekorvos 
Kft.  
1097 Budapest Vaskapu u. 
23-29. 

DocuReader 2. vizelet analizátor 
húgyúti fertőzéssel jelentkező betegek 
ellátására, vizelet gyorsdiagnosztikai 
eszköz 
MD 50Q baby pulzoximeter 
légzési nehézséggel küzdő gyermek 
O2 szaturációjának mérése. 
Szívbetegség gyanú, hospitalizáció 
eldöntése nehézlégzés esetén. 

204.000,- 

2. 

Dr. Molnár Zsuzsa, 
Dr. Keskeny Sándor, 
Dr. Bitó Krisztina, 
 
Dr. Nagy Andrea 
háziorvosok 
Börzsöny Háziorvosi Kft 
1098 Budapest 
Börzsöny u. 19. 

a meglévő számítógépek 
korszerűsítése, cseréje,  

300.000 

3. 

Dr. Ravasz Ágnes, 
Dr. Ventilla Márta 
Ferencvárosi Gyermek-orvos 
Kft 
Dr. Harangozó Krisztina 
Erzsébet 
házi gyermekorvos 
Bell Medic Plus Kft 
1098 Budapest Csengettyű 
u. 23. 

Panasonic Etherea DC- a rendelő és a 
váróhelyiség levegőjének vírus, 
baktérium, gombamentesítése, 
tisztítása, allergének kiszűrése, pára 
figyelése,  

390.000 

4. 

Dr. Sztranyák Anikó Tamara 
házi  
gyermekorvos Ferencvárosi 
Gyermek-orvos Kft 
1097 Budapest Vaskapu u. 
23-29. 

Gyermek vizsgáló ágy kiegészítővel 
MD 50Q baby pulzoximeter 
légzési nehézséggel küzdő gyermek 
O2 szaturációjának mérése. 
Szívbetegség gyanú, hospitalizáció 
eldöntése nehézlégzés esetén. 
KaWe Piccdight F.O. LED high power 
otoszkóp – fül és dobhártya 
diagnosztikai eszköze 

100.000,- 

5. 

Dr. Kerényi Hajnalka 
fogorvos Foglabor Bt. 1093 
Budapest 
Pipa u. 4. 

számítógéphez csatlakoztatható LCD 
kijelzős monitor, a betegek fogászati 
kezelési tervének meghatározásához 
szükséges, fogászati kézi műszerek 

140.000 

6. 

Dr. Borics Éva 
fogorvos Dokt-Orál 
Bt. 
1097 Budapest 

várótermi és egyéb eü. bútorzat 
beszerzése 

140.000 
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Gyáli út 17-19. 

7. 

Dr. Horváth Ildikó 
fogorvos  
Fog-Mű Bt.  
1097 Budapest 
Gyáli út 17-19. 

várótermi és egyéb eü. bútorzat 
beszerzése, valamint a kiegészítő 
világítástechnika 160.000 

8. 

Dr. Kiss Pál Zsolt 
fogorvos  
Dr. Kiss Pál Zsolt e.v.  
1097 Budapest 
Gyáli út 17-19. 

várótermi és egyéb eü. bútorzat 
beszerzése 

140.000 

9. Dr. Örsi Krisztina 
háziorvos Medico Line Bt. 
1091 Budapest 
Üllői út 65-67. 

sürgősségi táska 
12 csatornás hordozható EKG 
weboldal fejlesztés 

500.000,- 

10. Dr. Király Edit 
háziorvos Király Háziorvosi 
Bt. 1091 Budapest 
Üllői út 65-67. 

Heartscreen 80 GL-1 12 csatornás 
EKG készülék 
 

180.000,- 

11. Dr. Pálvölgyi Gabriella 
háziorvos SanaComp Kft. 
1091 Budapest 
Üllői út 65-67. 

ArguScan ASC-4 ambuláns EKG 
felvevő 
- holter felvételező, aritmia felderítése, 
kardiológiai betegek kontroll 
vizsgálata, 

240.000,- 

 

Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
 
3./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával feladat ellátási szerződés keretében 
közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt 
fogorvosok eszköz, műszer beszerzésének támogatására meghirdetett pályázaton nyertesek 
képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
21./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés 
megszüntetésére 

Sz-222/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Nehezen szólalok meg, mert igaz, hogy az unokám nem hozzá tartozott, de nagyon 
jó gyerekorvosnak tartom, és azt hiszem nem vagyok egyedül. Fájó szívvel veszem, hogy abba hagyja. 
Amikor az unokámnak mondtam, hogy megyünk a Jani bácsihoz, akkor szívesen ment. Egy gyereknél 
nem mindegy – itt vannak apukák, akik nagyon figyelnek most – hogy a gyerek szívesen megy az 
orvoshoz vagy esetleg kevésbé. Úgy voltam vele, mind a gyerekemnél, mind az unokámnál, hogy 
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ahhoz az orvoshoz vittem, ahova tudtam, hogy szívesen megy. Tudomásul kell vennem, és kérem, 
hogy támogassuk. 
 
Gyurákovics Andrea: Nekem van személyes tapasztalatom Buzási doktor úrral kapcsolatban. Mind a 3 
gyerekem hozzájárt és én is nagyon-nagyon sajnálom, hogy befejezi, mert végtelen jó ember, és nagy 
tudású. Ő volt az, aki rájött, hogy az én gyerekem allergiás és nem hörghurutos. Csupa jót tudok róla 
mondani és minden jót kívánok neki a továbbiakban.  
 
Kállay Gáborné: Az én unokámat csak egyszer vizsgálta meg, de nagyon sajnálom, hogy nincs 
folytatás. 
 
Illyés Miklós: Én csak, mint díjazott ismerem, nagyon rendes, becsületes gyermekorvos. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-222/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 83/2018. (V.23.) 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.) rendelete 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 szerződést, 2018. 
július 01-től kezdődő 6 hónapos rendes felmondás alapján, 2018. december 31-től megszünteti, és 
felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
22./ Volt állami gondozott lakáskérelmének ügye 

Sz-223/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-223/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 84/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és 
szerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet 4. §. (5) bekezdése alapján úgy 
dönt, hogy R. M. S.  szám alatti lakos részére a Gazdasági Bizottság GB 163/2017.(VI.28.) számú 
határozatában megjelölt Budapest IX. kerület szám alatti, 24,91 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos 
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lakás helyett a Gazdasági Bizottság GB 98/2018.(IV.25.) számú határozatában megjelölt Budapest IX.  
szám alatti lakás kerüljön bérbeadásra.  
Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el. 
 
A 23-24. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és az ESZSB 85-86/2018. (V.23.) sz. 
határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 

k.m.f. 
          Illyés Miklós 
                             elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
 

 


