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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. szeptember 19-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. Kulpinszky Eleonóra, 
Dr. Kornya László, 
Péter Lajos, 
Torzsa Sándor tagok. 

 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits 
Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Nyeste-Szabó Marianna 
irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Apollónia Aranka irodavezető, dr. Világos István irodavezető-
helyettes, dr. Riskó György irodavezető, Róth Istvánné csoportvezető, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi 
csoportvezető, Gál Antal csoportvezető, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, Hajdu Erika 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Kovács József 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. ügyvezető igazgatója, Vibling Géza Családtámogató és 
Gyermekjóléti Központ igazgató-helyettese, Árvainé Komornik Katalin a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézmények vezetője, Kiss Sándor Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatató KN Kft. anyaggazdálkodási és 
logisztikai vezetője, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság idei, az újévet tekintve a 
nyár utáni első ülésén, Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester Urat, minden megjelent képviselőt, az 
Irodából az irodavezetőket és minden kedves vendégünket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitom. Polgármester Urat is köszöntöm nagy szeretettel. Kérem, hogy vegyük fel 
napirendre az Sz-342/2018. sz.-”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című-előterjesztést. Itt 
véleményezési jogunk van, hiszen a Gazdasági Bizottság fog majd dönteni a csatolásokról, valamint vegyük le a 
10. számú napirendi pontot, a 170/2018. sz.-”Javaslat ellátási szerződés megkötésére hajléktalanok nappali 
ellátása céljából”című-előterjesztést. Itt nem sürget az idő, hiszen 2019.áprilisáig ellátja a jelenlegi Alapítvány a 
feladatot. Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról. Látom, hogy Torzsa Sándor bejelentkezett 
napirend előtt, de kérem, hogy előbb szavazzunk a napirendről a módosításokkal együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 144/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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2./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásra 
pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása 

157/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Javaslat a 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.) önkormányzati rendeletének módosítására 

169/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

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

163/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
5./Javaslat az „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja – V. ütem” című 
pályázaton való részvétel támogatására 

167/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
6./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2017. évi szociális 
szolgáltatásairól 

158/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
7./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága SZMSZ-ének, Szakmai 
Programjának módosítására 

172/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj 
Közalapítványa 2017. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi támogatási szerződés megkötésére 

173/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
9./ Jelenlét Program Ferencvárosban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme 

174/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
10./ Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító 
okiratának módosítására 

164/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
11./ Alapítványok támogatási kérelmei 

133/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

      Zombory Miklós alpolgármester 
   

12./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények gazdasági átszervezéséhez 

159/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  
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13./ Magyar Hallássérültek Sportszövetségének kérelme 
Sz-347/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

14./ Javaslat az ESZSB. 114/2018. (VI.20.) sz. határozatának módosítására 
Sz-361/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
15./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására 

Sz-348/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
16./Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-342/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

17./ Volt állami gondozott lakás bérbeadása iránti kérelme 
Sz-325/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Torzsa Sándor: Elnök úrral egyeztetve kértem napirend előtt szót. Szomorú hírről szeretném tájékoztatni a 
bizottságot. Augusztus elején, a nyáron elhunyt Bézsenyi Ákos, aki 1994-2010-ig volt képviselő itt a 
Ferencvárosban. Ákost „tanárember” volt, 64 éves, aki ismerte, az pontosan tudja, hogy elkötelezett volt a 
szakmája és Ferencváros iránt, 2006-2010-ig ezt a Bizottságot vezette. Elnök úrral azt beszéltük meg, hogy talán 
méltó lenne, ha egy perc néma csönddel felállnánk, s megemlékeznénk Ákosról.  
 
A bizottság egy perces néma megemlékezést tart.  
 
Péter Lajos: Ebben a pillanatban a Budapest IX. kerület Sobeski János utca 9. szám alatt kilakoltatás folyik. Ez 
ellen szeretnék hangot adni, hogy nagyon jó lenne, ha az Önkormányzat leállítaná ezt a kilakoltatást. Ezt 
szociálisan és szakmailag is, ha lehetséges, független pro-kontra. Nem lenne rossz, ha ebbe beleszólna az 
Önkormányzat, és ezt leállítaná. 
 
dr. Bácskai János: Tisztelt Bizottság, az Önkormányzat vezetése minden tényt, körülményt figyelembe véve úgy 
döntött, személy szerint én is, hogy a pontosan 10 éve tartó folyamat végére pontot fog tenni, nem állítjuk le a 
kilakoltatást.  
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló) 

153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Pár dolgot szeretnék kiemelni a költségvetés módosításából, mint tudjuk szeptember elsejétől a 
bevezetett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre 12.000.000,- Ft-ot kap ebben az évben az 
Önkormányzat. Az intézmény üzemeltetésére és gyermekek étkeztetésére pótlólagos előirányzatot kapunk. A 
FESZGYI, az előbb említett szociális segítő munkára 15 főt a Budapest IX. kerület Gát utca 25. szám alá helyezi 
el, és a Budapest IX. kerület Pöttyös utcai telephelyről is 4 főt átköltöztet a Budapest IX. kerület Lenhossék utca 
7-9. szám alatti központba. Ehhez 4.500.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat. A Toronyház  utca 21-es szám 
alatti jégpálya, ez is volt már napirendi pont. A teljeskörű karbantartási munkálatokra  22.000.000,- Ft-ot 



4 

 

biztosítunk, és az utolsó, amit kiemeltem, a Ferencvárosi Napfény Óvodában a tornaszoba kialakítása és 
gyermek szállítására -a Kerekerdő óvodába kerülnek ezek a gyerekek-, idén az Önkormányzat 13.000.0000,- Ft-
ot fordít. Ezeket emeltem ki, örülök, hogy az irodából is itt vannak, illetve Polgármester úr is, ha bárkinek kérdése 
van, az tegye fel. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 153/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 145/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 153/2018. sz. – 
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátásra pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének 
meghatározása 

157/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Lejár a jelenlegi igazgatónőnek az 5 éves megbízatása 2018. december 31-én. A pályázatot még 
ki kell írnunk szeptemberben. A szakbizottság novemberi ülésén fogja meghallgatni, illetve a Képviselő-testület is 
a novemberi ülésén fog dönteni. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 157/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 146/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 157/2018. sz. – 
”A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásra 
pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat a 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.) önkormányzati rendeletének módosítására 

169/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Ez a javaslat a Képviselő-testület közigazgatási területén lévő alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló rendeletünk módosítása. A módosítás tulajdonképpen az iskolaorvosi és iskola fogászati 
körzeteknek a meghatározását, illetve technikai módosításokat tartalmaz. Kérdés, észrevétel? Kérem, 
szavazzunk a 169/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 147/2018. (IX.19.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 169/2018. sz. – ” 
Javaslat a 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.) önkormányzati rendeletének módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

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

163/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A közétkeztetés az óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban a FIÜK–on keresztül 
történik. Az ELAMEN Kft. 2018. október 1-től az inflációval emelte az árakat, mintegy 4,5 %-kal. A személyi 
térítési díj viszont nem változik. Ez fontos az előterjesztésben.  
 
Kállay Gáborné: Szeretném jelezni, hogy a 16. oldalon, ami az 1/a melléklete az előterjesztésnek, a 
Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskolánál a szolgáltatás díja a régi maradt. Az óvodánál a 3x-i 
étkezésnél az összeg 714,- Ft-ról 745 Ft-ra változik, diétás esetben pedig 855,- Ft-ról 893,- Ft-ra, az iskolánál a 
3x-i étkezés 856,- Ft-ról 894,- Ft-ra változik normál esetben, diétásnál pedig 1020,- Ft-ról 1064,- Ft-ra változik az 
ár. Szeretném kérni, hogy ez kerüljön módosításra, mert véletlenül a korábbi étkezési díjak, szolgáltatási díjak 
maradtak az előterjesztésben. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 163/2018. sz. előterjesztések határozati javaslatáról az 
elhangzott módosítással együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 148/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 163/2018. sz. – 
”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosítással együtt. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat az „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja – V. ütem” című 
pályázaton való részvétel támogatására 

167/2018. sz előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Torzsa Sándor: Azt gondolom, hogy ez a pályázat egy nagyon jó lehetőség és nagyon helyes, hogy él vele a 
kerület. Amennyire én sejtem, érzékelem vagy gondolom, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség vezetésének 
„szívecsücske” lehet Ferencváros, és különösképpen Józsefváros, így érdemes lehetne megpróbálni azt, hogy 
nem egy, hanem kettő pályázatot nyújtunk be, kettő sportpályára pályázunk. Tisztelttel szeretném jelezni a 
Bizottságnak, hogy van egy másik ilyen adottságokkal rendelkező sportpálya, ami szintén nagyon rossz 
állapotban van a József Attila-lakótelepen, a Nyúldomb melletti sportudvaron. Az egy salakos kézilabda pálya. 
Javaslom a tisztelt Bizottságnak, hogy arra is nyújtsunk be egy pályázatot. Nagyon jó lehetőség arra, hogy 
mindkét pályát megcsináljuk, és akkor mindkét pályánk rendben lesz. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Kérem az 
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Alpolgármester urat, Alpolgármester asszonyt, hogy gondolják végig, hogy ezt a kezdeményezést tudja-e 
támogatni a városvezetés. 
 
Kállay Gáborné: Az a helyzet, hogy természetesen mindenféleképpen szeretnénk ott is egy sportpályát, csak ott 
egy olyan sportpályára szeretnénk majd pályázni, ami többféle funkcióval rendelkezik. Nem mint ez, amire most 
itt a Haller parkban pályázunk. Egy olyan sportpályára, ami akár pl.: teniszre, több mindenre alkalmas. 
 
Róth Istvánné: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyszerre egy pályázatot lehet benyújtani, egy 
pályaépítésre. A következő évben, amikor újra kiírják ezt a pályázatot, akkor van lehetőség arra, hogy egy új 
pályára egy új konstrukcióban újra pályázzunk. Ugyanabban a konstrukcióban nem, mert ez egy kültéri kézilabda 
pálya program. 
 
Kállay Gáborné: Abban az esetben, hogyha nem tudunk addig pályázni egy olyan sportpályára, amit az előbb 
említettem, mert a lakótelepen azt hiszem, hogy az egy jobban hasznosítható sportlétesítmény lehetne. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 167/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 149/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 167/2018. sz. – 
”Javaslat az „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja – V. ütem” című 
pályázaton való részvétel támogatására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2017. évi szociális 
szolgáltatásairól 

158/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Illyés Miklós: Ez egy nagyon vaskos előterjesztés, hiszen egy beszámolót olvashatunk Ferencvárosi Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága tavalyi évi szociális szolgáltatásairól. Ez a szakmai beszámoló igen 
részletes: statisztikákkal, elemzésekkel tartalmazza a személyi és tárgyi technikai, valamint a strukturális 
feltételeket is.  
 
Torzsa Sándor: Elnök úrral egyet értek, ez tényleg egy eléggé tartalmas anyag, és nyilvánvaló, hogy részletekbe 
menő vitát egy 300 oldalas anyagról nem lehet lefolytatni bizottsági időkeretben. Összegezni mindenféleképpen 
érdemes. Sajnos  az összegzés, sem az anyag, sem az én olvasatomban egy örömteli dolog, sőt kifejezetten egy 
szomorú dolog, mert ebből az anyagból azt lehet kiolvasni, hogy a kerületben élők egy bizonyos társadalmi 
csoportja kikerült a kerület védő-, szociális hálójából, és elkezdett süllyedni. Egyre több az olyan ember, aki 
rászorulóként jelentkezik, de nem tudnak a különböző ellátó rendszerek megfelelő segítséget nyújtani nekik, mert 
például a mi szociális rendeletünk nem teszi lehetővé. Kettő nagyon drasztikus adatra hívom fel a Bizottság 
figyelmét. Kiolvasható a jelentésből, hogy megduplázódott a kerületben a hátrányos helyzetű gyermeknek a 
száma. Ez szerintem egy komoly probléma. Toronymagasan látható az, hogy a hátrányos helyzetben élő 
embereknek az anyagi problémák a legnagyobb problémái. Ez egyébként természetes is. Az is kiolvasható, hogy 
minél alacsonyabb az iskolai végzettsége az embereknek, annál jobban jelentkezik az úgynevezett dolgozói 
szegénység. Azoknak, akiknek 8 általánosnál alacsonyabb az iskolai végzettségük, hiába van munkahelyük, 
hiába dolgoznak, azok az emberek, mégsem tudnak megélni a bérükből. Ez egy komoly probléma. A fő probléma 
az, hogy az elmúlt egy évben a kerületben nőtt azoknak a diákoknak a száma, akik nem végzik el a 8 általánost, 
illetve azoknak a száma is, akik középiskolai végzettség nélkül fejezik be a tanulmányaikat. Egész pontosan 
10%-kal nőtt azoknak a száma, akik nem tudják teljesíteni, nem jutnak el az általános iskola befejezéséig. Ha jól 
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emlékszem, akkor 15%-kal nőtt azok száma, akik nem végzik el a középiskolát. Ezek hatalmas számok, 
hatalmas növekedések, és szeretném jelezni, hogy baj van. Ez nem olyan politikai típusú ijesztegetés, hanem ez 
egy szakmai alapú „vészharang kongatás”. Nyilvánvaló, hogy ebben a székben ezt a javaslatot tudom tenni, mi 
már jeleztük 2015-ben és 2016-ban is, hogy baj lesz, évről-évre kevesebbet költünk 200.000.000,- Ft-tal szociális 
támogatásokra, szociális segélyezésekre. Nem tudom nem ezt látni, hogy nem ez „köszön vissza”. 
Természetesen, amiről Péter Lajos beszélt a bizottsági ülés elején is, hogy azért a kerületben vannak 
kilakoltatások, vannak olyan típusú problémák, amelyeket nem képes kezelni a szociális ellátó rendszerünk. 
Szerintem az egyik legrosszabb megoldás az, hogyha az emberek az utcára kerülnek. Ami nem a 
városvezetésnek a felelősége -nem abból következtethető, hogy a szociális ellátó rendszer meg lett nyesve-,hogy 
jelentkeznek új típusú problémák. Például, hogy a fiatalok döntő többségénél nem is a kábítószerfüggőség, 
alkoholfüggőség okoz problémát, hanem az úgynevezett virtuálisfüggőség, számítógépfüggőség. Ami ebből 
következik, hogy a szociális életük jelentősen csökkeni fog, illetve ha jól értelmeztem, a harmincas pároknál 
komoly párkapcsolati konfliktusok vannak, amelyek kicsit torzult párkapcsolati szerepfelfogásból eredeztethetőek. 
Ezek új problémák, amelyekre nem vagyunk még felkészülve, és nem baj, ha szembesül vele a Bizottság, hogy 
itt vannak az asztalon, és lehet, hogy érdemes lenne erre valami jó megoldásokat kitalálni.  
 
Szilágyi Imre: Én mindenképpen vitatkoznék -és nem tisztem feltétlen vitatkozni-, de az a tétel nem áll, hogy 
évről-évre 200.000.000,- Ft- kivonásra került szociális a rendeletünkből. Tekintettel arra, hogyha a környező 
önkormányzatoknak a támogatási formáit, illetve azokat a támogatási formákat, amiket mi nyújtunk, egy lapra 
tennénk, akkor azt gondolom, hogy a IX. kerület a Fővárosban messze elől jár a szociális támogatások terén. 
Körülbelül egy 700.000.000,- Ft, az, amit ebbe a költségvetési évben szociális rendszerbe konkrétan 
támogatástípusú ellátásokba forgattuk bele. Egyébként, ha végigmegyünk a költségvetésünkön, ezt úgy 
körülbelül össze lehet adni. Azt gondolom, hogy a 2015. évi jogszabály változási hullám minket nem ért el, tehát 
mi megtartottunk jóformán minden olyan támogatást, sőt tovább megyek, bővítettük a támogatási köreinket. Az 
előző bizottsági üléseken is, a védőoltások esetében is nyitottunk. Láttuk azt, hogy van még egyébként keretünk, 
láttuk azt, hogy egyébként kevesebben veszik igénybe és tudtunk nyitni. Azt, hogy a hátrányos helyzet és a 
halmozottan hátrányos helyzet emelkedik-e, nem emelkedik, nem egyértelmű. Itt magának a hátrányos 
helyzetnek, illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása egy „valamilyen” szülő által történt igazolás 
benyújtása, és itt lehet az iskolai végzettség is egyébként, ami az egyik tényezője annak, hogy valaki hátrányos 
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű. Több tételnek kell fennállnia. Ha valaki halmozottan hátrányos 
helyzetű, a felsőoktatási felvételi rendszerben előnyt élvez. 
 
 Kállay Gáborné: Arra a függőségi témára szeretnék reagálni, amit felvetett Torzsa Sándor úr. Azt szeretném 
elmondani, hogy mi ezt a problémát már sokkal korábban felfedtük, és megpróbálunk a megelőzés irányába 
menni, mert nyilvánvaló, hogy a megelőzés a legjobb módszer arra, hogy egy ilyen problémát kezeljünk. Nem 
tudom, hogy tudja-e, hogy most fog megnyílni Ferencvárosban a 6. olyan ifjúsági közösségi tér, ami kifejezetten 
azt a célt szolgálja, hogy délutánonként a diákok olyan környezetben töltsék el a szabadidejüket, ahol 
biztonságban vannak, és ahol szakemberek foglalkoznak velük. Talán tudja, hogy tavasszal nyitottuk meg a 
KONKÁV Közösségi Teret és drog prevenciós kiállítást, ahol ugyan minden fajta függőséggel foglalkoznak a 
szakember kollégák. Már az elmúlt 4 hónapban is nagyon pozitív tapasztalatokat szereztünk, abban az 
értelemben, hogy nagyon sok fiatal jár be ezekre a helyekre, és nagyon jó eredménnyel tudnak velük a kollégák 
foglalkozni. Azt gondolom, hogy az egész ifjúsági koncepciónknak ez egy fontos alappillére, és igenis azt 
gondolom, hogy Ferencváros Önkormányzata élen jár abban, hogy minden ilyen fajta problémával foglalkozzon 
és a megelőzésért igenis nagyon sokat teszünk. 
 
Vibling Géza: Azért tartom fontosnak, hogy hozzászóljak, mert ez a beszámoló, egy intézményi beszámoló. 
Azokat az adatokat, és azokat a tendenciákat mutatja, amivel az intézményünk foglalkozik, tehát a minket 
felkeresők, illetve a látókörünkbe kerülőkről szolgáltat tájékoztatást a szolgáltatásainkról is többek között. 
Irodavezető úr is elmondta, hogy a hátrányos helyzet, hogy a nyilvántartottak száma a kétszeresére nő, ez nem 
azt jelenti, hogy a számuk nőtt, hanem a mi tapasztalataink szerint többen kérik ezt az igazolást, ennek 
megállapítását. Többek között ez az igazolás feltétele az iskola szünidei étkeztetésnek, illetve ezen kívül még 
többféle előnnyel jár, támogatások, szolgáltatások igénybevételéhez. A függőség kérdése kapcsán csak így 
előzetesen szeretném tájékoztatni a Bizottságot is, -lesz erről remélem egy kicsit nagyobb hírverés-, hogy 
novemberben tervezünk egy konferenciát, ami pont a függőségekkel foglalkozik majd. A 30-as években járó, 
illetve a középosztálybeli családok különböző kapcsolati problémáival jelennek meg az intézményünkben, -ez 
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megint nem egy országos statisztikai adat-, intézményünket már nem csak a leghátrányosabb helyzetűek keresik 
fel problémájukkal. Gyereknevelések kapcsán, a jelzőrendszer működése kapcsán látókörünkbe kerülnek és 
egyre több szolgáltatást tudunk számukra is nyújtani. Tavalyi évtől tudtuk új szolgáltatásként az intézményben 
megjelentetni a mediációt, illetve a családkonzultációt, pár-és családterápiát. Ha ez a szolgáltatásunk beindul, az 
azt fogja az első évben mutatni, hogy nulláról 5, 10, 20,100, 200%-kal nőni fog az igénybevevők száma. Csak azt 
szeretném jelezni, hogy az a beszámoló igen, mutat azért tendenciákat és csak úgy kell tekinteni erre, hogy ez az 
intézményünkben elérhető és igénybe vehető szolgáltatások kapcsán nyújt egy statisztikai elemzést és szakmai 
beszámolót. Nem tudom, hogy Torzsa Sándor úr kérdés vagy meglátásai között volt-e még olyan, amire esetleg 
nem reflektáltam. 
 
Torzsa Sándor: Az iskolai végzettség csökkenése, illetve annak az összefüggése, hogy egyre kevesebb, akiknél 
8 általános vagy annál alacsonyabb az iskolai végzettséggel rendelkeznek, azok olyan anyagi helyzetben 
vannak, hogy van jövedelmük, de nem tudják ebből a jövedelemből finanszírozni sajt életüket. erre nem érkezett 
semmiféle megnyugtató válasz vagy magyarázat. Alpolgármester asszonynak mondom, nagyon-nagy tisztelettel, 
hogy szerintem picit félreértettük egymást, én nem a drog problematikáról, mint újszerűségről beszéltem, hanem 
újszerűségről, mint a különböző mobil eszközök, internetes eszközöknek a függősége. Én valahogy úgy értettem, 
akkor lehet, hogy félreértettem, hogy drog prevenciós programról beszélt, de akkor ezt sikerült tisztáznunk. 
 
Kállay Gáborné: Feltétlenül ajánlom, hogy látogasson el ebbe a KONKÁV közösségi térbe és drog prevenciós 
műhelybe, mert akkor meg fogja látni, hogy ott mi mindennel foglalkoznak. Ez egy mobil drog prevenciós kiállítás 
volt, amit mi befogadtunk, a nevével ellentétben nemcsak drogokkal foglalkozik szűk értelembe véve, hanem 
mindenféle függőséggel, ami a gyerekeket és a fiatalokat érinti, és ide tartozik az online kérdésköre is. 
 
Vibling Géza: Az iskolai végzettség kapcsán azt látjuk, és célunk is az iskolai, óvodai szociális segítő 
tevékenységgel, mint prevenciós eszközzel elérni, hogy ne szoruljanak ki a gyerekek az oktatásból. Azt 
gondolom, hogy nem a szociális területnek a problémája, ez inkább az oktatás nehézségeire utal. Ez is az egyik 
olyan, amire írtuk azt és gondoljuk azt, hogy jelenleg nincs válaszunk és nem tudunk megoldást találni, mert, 
hogy olyan problémák, legyen ez magatartási, életviteli, egyéb fogyatékosságból adódó probléma, amivel az 
oktatás sem tud jelen pillanatban 100 %-kosan mit kezdeni és kezelni, és a mi intézményünknek sincs erre még 
konkrét válasza, illetve lehetősége. A szolgáltatás beindításával lehetőségünk szerint a prevenciós 
szolgáltatásokkal ezeket a hátrányokat csökkenteni fogjuk. A H52 Ifjúsági Irodánk ezen a nyáron 36 programot 
valósított meg, ami szabadidős, kinti külsős, illetve irodában zajlott programokat jelent. Olyan sokan nem vettek 
részt rajta, mert halmozott adatot fogok mondani 281-en vettek részt ezeken az eseményeken. Ez is azt célt 
szolgálja, hogy kimozduljanak a gyerekek. A számítógép az nagy probléma, de erre sem fog tudni az 
intézményünk, illetve a szociális ágazat megnyugtatóan válaszolni.  
 
Szilágyi Imre: Egy picit, hogyha visszakanyarodhatunk a hátrányos helyzethez és a halmozottan hátrányos 
helyzethez, hogy ez viszont a jövedelemmel összefüggő adat. A májusi képviselő-testületi ülésen és a bizottsági 
ülésen is tárgyalta Ferencváros Önkormányzatának a gyermekvédelmi területen tett erőfeszítéseit. 2013-ban 977 
gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez a szám 2017-ben 558 volt. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 158/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 150/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 158/2018. sz. – 
”Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2017. évi szociális 
szolgáltatásairól” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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7./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága SZMSZ-ének, Szakmai 
Programjának módosítására 

172/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Látható, hogy a régi SZMSZ hatályon kívül helyeződik, hiszen az iskolai és óvodai szociális munka 
beemelése megtörténik, és további ilyen technikai jellegű módosításokat is tartalmaz a módosítás. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk a 172/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 151/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 172/2018. sz. – 
”Programjának módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi 
Ösztöndíj Közalapítványa 2017. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi támogatási szerződés 
megkötésére 

173/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Van egy beszámoló, illetve egy javaslat az idei támogatás megkötésére. Kérdés, észrevétel? 
Kérem, szavazzunk a 173/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 152/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 173/2018. sz. – 
”Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj 
Közalapítványa 2017. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi támogatási szerződés megkötésére” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
9./ Jelenlét Program Ferencvárosban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme 

174/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Azt látjuk, hogy két éve jelen van a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kerületben, a Budapest, IX. 
Drégely utca 9. szám alatt egy irodát is kaptak. Az is látható, hogy a határozati javaslatban benne van, hogy az 
idei év december 31-ig kellene a lakásrendeletet módosítani és egyebeket. Kérdés, észrevétel? Kérem, 
szavazzunk a 174/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 153/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 174/2018. sz. – 
”Jelenlét Program Ferencvárosban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
10./ Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító 
okiratának módosítására 

164/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: 2018. július 11-én adta be Bakonyi Ágnes Ferencvárosi Napfény Óvoda intézményvezetője, 
hogy a hallássérült gyerekeket nagyon szívesen támogatnák, illetve az óvodába hozzájuk vihetik. Ez engem, mint 
pedagógust, és Alpolgármestert is felcsigázott, hiszen ez egy nagyon jó dolog, hogy egy olyan gyereket is 
odavihetnek az óvodába, aki hallássérült. Ennek kapcsán az alapító okiratot is módosítani kell, hogy a gyerekeket 
befogadhassák. Erről fogunk dönteni. Van még egy olyan része az előterjesztésnek, hogy az Önkormányzat és a 
háziorvosok között kialakult egy szerződés, mely szerződés kapcsán még be kell venni a Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központot az alapító okiratba a körzeti orvosi, most úgy mondjuk, hogy a háziorvosoknak a 
címjegyzékét, és azt is, hogy az alapvető karbantartást elvégzi a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 164/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 154/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 164/2018. sz. – 
”Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának 
módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

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

133/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

         Zombory Miklós alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Két támogatási kérelem érkezett, az egyik Medicopter Alapítvány az, ami minket érint, a másikról a 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság már döntött.  
 
Zombory Miklós: Eddig minden évben adtunk nekik, úgy körülbelül 100.000,- Ft-ot. A légi mentéssel 
kapcsolatos az alapítvány munkája, Ferencvárosból is mentettek. Ez egy jó dolog. Javaslom, hogy mi is 
támogassuk, több kerület támogatja a Fővárosban. Javaslom, hogy támogassuk 100.000,- Ft-tal, mint tavaly, és 
jövőre is ennyit fogok javasolni. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 133/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az 
elhangzott módosítással együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 155/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 133/2018. sz. – 
”Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Medicopter Alapítvány 
részére 100.000,- Ft összeg megjelölésével. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
12./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények gazdasági átszervezéséhez 

159/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Ritka alkalom, amikor valamit nem támogatok, hanem különösképpen támogatok. Ha 
visszagondolunk a múltra, akkor az iskolák, akik már tudom, hogy nincsenek nálunk, nekik kötelező feladat volt 
gazdaságilag az intézmény üzemeltetőkhöz becsatolódni, és jöttek az óvodák, akiknek szintén kötelező feladat, 
hogy ide becsatolódjanak, illetőleg, hogy a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ vegye át a gazdasági 
feladatot. Jelen körünkben található hölgy, aki önként jelentkezett erre, ő a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézmények vezetője Árvainé Komornik Katalin, aki nagy örömmel vállalja, örül és szeretne a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központba bekerülni. Ő a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék Intézményeinek vezetője. Ő 
jelentkezett, írt nekem egy nagyon szép, hatásos levelet, és abban kérte, hogy szeretne, a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központhoz becsatlakozni. Pedagógusként meg tudom érteni, hiszen a pedagógusnak a 
végzettsége nevében benne van, hogy pedagógus, tehát nem gazdaságis. Most, ha ide be tud csatlakozni, akkor 
örömmel átadja Czakó Krisztináéknak a feladatot, bocsánat, de hadd mondjam, végül is egy pedagógus ” 
megszabadul attól, hogy a gazdasági dolgokkal kelljen foglalkozni”. Úgy érzem, egy vezetőnek azzal kell 
foglalkozni, ami a szakmája. Egy pedagógus vezetőnek pedagógus a végzettsége, és nem gazdasági vezető, 
meg is kérdeztem. Mindkét fél akarja, ahogy a vezetői értekezleten is elmondtam ezt a hasonlatot: „Ha mind a két 
fél akarja, akkor ne tegyünk keresztbe”. Engedjük, hogy becsatlakozzanak. Mind a ketten örömmel veszik ezt a 
találkozót, akkor hadd csinálják. Kérem a támogatást. 
 
llyés Miklós: Még azt akartam ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az átszervezés lépései pontosan le vannak 
írva.  2019. január 1-től történne az átszervezés. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 159/2018. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 156/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 159/2018. sz. – 
”Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények gazdasági átszervezéséhez” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
13./ Magyar Hallássérültek Sportszövetségének kérelme 

Sz-347/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy a kért 500.000,- Ft-al támogassuk a Sportszövetséget. 
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Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a Sz-347/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az 
elhangzott kiegészítéssel együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 157/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége részére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 347/2018. számú 
előterjesztés melléklete szerinti 2018 őszétől induló korosztályos korcsolya és jégkorong képzéshez, valamint a 
2019. tavaszára tervezett Nemzetközi Siket Jégkorong torna megrendezéséhez a 3143. számú „Szociális és 
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
14./ Javaslat az ESZSB. 114/2018. (VI.20.) sz. határozatának módosítására 

Sz-361/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Ez egy javaslat egy korábbi határozatunk módosítására. B. A. ügyében kell módosítani a 
határozati javaslatunkat. 14.000,- Ft elengedéséről van az előterjesztésben szó. Kérdés, észrevétel? Kérem, 
szavazzunk a Sz-361/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 158/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy ESZSB. 114/2018. (VI.20.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
„Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy B. A. ………alatti lakos szociális étkezésért 
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. június 01-től a térítési díj 
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.” 
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
15./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására 

Sz-348/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Ez egy kevésbé kedves előterjesztés, hiszen a doktornő beteg, legjobb tudásom szerint 
nagyon beteg, úgyhogy eddig két orvos helyettesítette, és most egy állandó helyettest kell találni. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 348/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 159/2018. (IX.19.) 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 1. sz. 
mellékletében meghatározott 27. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. 
december 10. napjáig a DÉSI Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal, és az ellátásért felelős dr. Sántha 
Éva orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. számú mellékletében a helyettesítési rend 2018. szeptember 19-
től történő, alábbiak szerinti módosításához hozzájárul 
„Helyettesítés rendje:  
dr. Kocsis Kálmán 1098 Budapest, Dési H. u. 20., dr. Sántha Éva rendelési idejében 
dr. Máté Attila  1098 Budapest, Dési H. u. 20. saját rendelési idejében” 
és felkéri a polgármester urat a szerződés módosításainak aláírására. 
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a zárt ülés elrendeléséről. 
 
 
ESZSB 160/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 16. és a 17. számú napirendi pontokat zárt ülés 
keretében tárgyalja meg. 
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Dr. Kornya László a bizottság tagja elhagyta az üléstermet. 
  
Illyés Miklós: Zárt ülést rendelek el. A nyílt ülést bezárom.  
 
A 16. sz.és 17. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és az ESZSB 161-164/2018. (IX.19.) sz. 
határozatai a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 

k.m.f. 
          Illyés Miklós 
                             elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


