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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. október 24-én 

13.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea,  
Mezey István, 
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, Halmai András irodavezető-helyettes, Nyeste-Szabó Marianna 
irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Gál 
Antal csoportvezető, Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, 
Hajdu Erika és Rapi István Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, 
Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Kovács József 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss Sándor Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató KN Kft. anyaggazdálkodási és logisztikai vezetője, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság minden tagját, 
Polgármester Urat, Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester urat, a Hivatal vezetőit és minden kedves 
meghívottat. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, szavazzunk a 
napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 165/2018. (X.24.) sz. 

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

153/3-4/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Alapítványi támogatási kérelmek 

183/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
3./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények átszervezésére 

185/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
4./ Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda alapító okiratának módosítására 

177/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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5./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2018/2019. nevelési évre 
vonatkozóan 

178/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
6./ Javaslat a 22.,23.,24.,25.,26. háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések 
módosítására 

Sz-376/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
7./ Javaslat egészségügyi alapellátási körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására 

Sz-378/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
8./ 8. sz. fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt  

Sz-379/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

9./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 
Sz-385/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

10./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek 
Sz-382/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

11./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására 
Sz-383/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

12./ Javaslat a 2017. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására 
Sz-384/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

13./ Támogatási kérelmek 
Sz-386/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz- 411/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

15./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 
Sz-388/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnöke 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 

153/3-4/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 153/3/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 166/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 153/3/2018. sz. – 
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II.forduló)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. október 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(3 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Alapítványi támogatási kérelmek 

183/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Két olyan módosítás szerepel az előterjesztésben, ami a Bizottságunkat érinti, három a Kulturális, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot, ahol már szavaztak is róla. A Kézenfogva Összefogás a 
Fogyatékosokért Alapítvány idén 25 éves, és 400.000,- forintot kérnek, valamint a Kőrösi Csoma Sándor 
Alapítvány egy program módosítást kér, ami a költségvetést nem érinti. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk 
a 183/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott módosítással együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 167/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 183/2018. sz. – ” 
Alapítványi támogatási kérelmek” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Kézenfogva Összefogás a 
Fogyatékosokért Alapítvány részére 400.000,- forint összeg megjelölésével. 
Határidő: 2018. október 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények átszervezésére 

185/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: 2018. szeptember 20-án arról döntöttünk, hogy létrejöjjön, hogy a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődék Intézmények gazdasági része átkerüljön a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központhoz. Azóta ez 
gőzerővel történik. Ma éppen a személyi anyagoknak az átvétele történik. Folytatódik tovább ennek az átvétele, 
és ennek a rendje itt gyönyörűen le van írva, nem szeretném elmondani. Amit szeretnék jelezni, hogy jelenleg a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék Intézményének a létszáma 125 fő, április 1-től ez 115 főre csökken. A 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ létszáma 130 fő, ami viszont nő tízzel, 140 fő lesz. Pedagógusként 
érint egy-két dolog, amit itt szeretnék elmondani. Az érintett intézményekben, a kisgyerek nevelő, dajka, 
bölcsődei ügyintéző, szakács, konyhai segítő, élelmezés vezető, dietetikus, pszichológus, mosodai dolgozó, 
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szaktanácsadónak minden nemű munkája ugyanígy meg lesz, ugyanilyen szinten, ugyanilyen színvonalon, csak 
a gazdasági rész költözik el folyamatosan és fokozatosan. Úgy érzem, hogy ez a fúzió, ami elkezdődött 2018. 
szeptember 20-án, azóta is aktívan folytatódik, gőzerővel a két vezető és munkatársai végzik. Úgy érzem, hogy 
sikeres lesz, és kérem, hogy szavazzuk meg. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 185/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 168/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 185/2018. sz. – ” 
Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények átszervezésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. október 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda alapító okiratának módosítására 

177/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Ha nagyon röviden akarnám mondani, akkor csak annyit mondanék, hogy a Magyar 
Államkincstárnak akadtak kisebb, apróbb gondjai az alapító okirattal. A formai dolgoknak eleget téve a 
határozatot vissza kell vonni, és újból, a Magyar Államkincstár javaslatai szerint szükséges jóváhagyni. Kérem, 
támogassuk. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 177/2018. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 169/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 177/2018. sz. – ” 
Javaslat a Ferencvárosi Napfény Óvoda alapító okiratának módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. október 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2018/2019. nevelési évre 
vonatkozóan 

178/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

  
Zombory Miklós: Pedagógusként nem csak az óvodákban, hanem az iskolákban is ugyanez fenn áll, csak ez 
más formában: a normál létszám 20 fő lehet, amelyet a fenntartó beleegyezésével 20%-kal meg lehet emelni, és 
ez minden év október 1-vel kiderül, hogy mennyi a valós létszám. Általában minden évben, hála Istennek, kell 
növelni, azaz van megfelelő utánpótlása az emberiségnek.  
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 178/2018. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 170/2018. (X. 24.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 178/2018. sz. – 
”Javaslat az „Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2018/2019. nevelési évre 
vonatkozóan” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. október 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat a 22.,23.,24.,25.,26. háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések 
módosítására 

Sz-376/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
Zombory Miklós: A Budapest, IX. Börzsöny u. 19. szám alatti rendelő orvosai kérték, hogy este fél 8 után már 
nem nagyon van beteg, és tulajdonképpen fölöslegesen ücsörögnek ott, és kérték, hogy a rendelési idő ne 20:00-
ig, hanem 19:30-ig legyen. Úgy gondolom, hogy ez reális, kérem, támogassák! 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-376/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 171/2018. (X. 24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) 
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott 22. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2018. július 01. napjától 2023. június 30. 
napjáig dr. Szuhács Dóra egyéni vállalkozóval, és az ellátásért felelős dr. Szuhács Dóra orvossal kötött 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időt az alábbiak szerint módosítja, 2018. november 01-
től:  

„Rendelési idő: 
Hétfő:   16.00-19.30. 
Kedd:   08.00-12.00. 
Szerda:   16.00-19.30. 
Csütörtök:   08.00-12.00. 
Péntek:  páros hét: 12.00-14.00.  

páratlan hét: 10.00-12.00. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott 23. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2017. június 01. napjától 2022. május 31. 
napjáig a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Bitó Krisztina orvossal kötött feladatellátási 
szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időt az alábbiak szerint módosítja, 2018. november 01-től:  

„Rendelési idő: 
Hétfő:   08.00-12.00. 
Kedd:   16.00-19.30. 
Szerda:   08.00-12.00. 
Csütörtök:  16.00-19.30.  
Péntek: páros hét: 10.00-12.00. 

páratlan hét: 12.00-14.00. 
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Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott 24. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. 
december 10. napjáig a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Keskeny Sándor orvossal kötött 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időt az alábbiak szerint módosítja, 2018. november 01-
től: 
 

„Rendelési idő: 
Hétfő:   16.00-19.30. 
Kedd:   08.00-12.00. 
Szerda:   16.00-19.30. 
Csütörtök:  08.00-12.00. 
Péntek: páros hét: 12.00-14.00.  

páratlan hét: 10.00-12.00. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott 25. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. 
december 10. napjáig a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Nagy Andrea orvossal kötött 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időt az alábbiak szerint módosítja, 2018. november 01-
től: 

„Rendelési idő: 
Hétfő:   08.00-12.00. 
Kedd:   16.00-19.30. 
Szerda:   08.00-12.00. 
Csütörtök:  16.00-19.30. 
Péntek: páros hét: 10.00-12.00.  

páratlan hét: 12.00-14.00. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott 26. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. 
december 10. napjáig a dr. Bogdán és Tsa Háziorvosi Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Bogdán Beatrix orvossal 
kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időt az alábbiak szerint módosítja, 2018. 
november 01-től: 

„Rendelési idő: 
Hétfő:   16.00-19.30. 
Kedd:   08.00-12.00. 
Szerda:   16.00-19.30. 
Csütörtök:  08.00-12.00. 
Péntek: páros hét: 12.00-14.00.  

páratlan hét: 10.00-12.00. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
6./ Felkéri a Polgármester Urat a szerződések 1.,2.,3.,4.,5. pontokban foglaltak szerinti módosításainak 
aláírására. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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7./ Javaslat egészségügyi alapellátási körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések 
módosítására 

Sz-378/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-378/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 172/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) 
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.)fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott 8. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. május 31. napjától 2021. május 31. 
napjáig a General Medical Szolgáltató Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Somlai András 
orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint egészíti ki:  
„Külső-Mester utca” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott 10. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. 
december 10. napjáig a Feriju Egészségügyi Szolgáltató Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 
dr. Ferenczi Judit orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak 
szerint egészíti ki:  
„Márton u. 4. 
Balázs B. u. 39-41. - Sobieski J. u. 11.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott 11. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. 
december 11. napjáig a Hygea Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Zegnál 
Mária orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint 
egészíti ki:  
„Márton u. 12. 
Sobieski J. u. 4, 6.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott 17. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2018. október 01. napjától 2023. 
szeptember 30. napjáig a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért 
felelős dr. Eörsi Dániel orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletében 2018. november 01-től 
törlésre kerül az alábbi cím:  
„.Viola u. 48, 50,52.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 2. sz. 
mellékletében meghatározott 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2018. december 31. napjával 
megszűnő, a Dr. Buzási Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Buzási János 
orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint egészíti ki:  
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„Márton u. 4.,12.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
6./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 2. sz. 
mellékletében meghatározott 3. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. 
december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. 
Solt Mária orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint 
egészíti ki:  
„.Külső-Mester utca 
  Tűzoltó u. 96.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 3. sz. 
mellékletében meghatározott 6. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. január 01. napjától 2022. december 31. 
napjáig a Foglabor Bt egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Kerényi Hajnalka orvossal kötött 
feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint egészíti ki:  
„.Lenhossék u. 20.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
8./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 3. sz. 
mellékletében meghatározott 7. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. április 01. napjától 2023. március 31. 
napjáig dr. Kun Krisztina Eszter egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Kun 
Krisztina Eszter orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak 
szerint egészíti ki:  
„.Balázs B. u. 39-41. - Sobieski J. u. 11. 
Sobieski J. u. 4,6.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) rendelete 3. sz. 
mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. június 01. napjától 2023. május 31. 
napjáig a Kertes-Dent Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Ilyés Kinga Amália orvossal 
kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint egészíti ki:  
„Külső-Mester utca 
Tűzoltó u. 96.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
10./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) 
rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 9. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. január 01. napjától 
2022. december 31. napjáig az IXI Dent Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Buday 
Zsuzsanna orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint 
egészíti ki:  
„Vaskapu u. 17-21.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
11./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) 
rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. augusztus 01. 
napjától 2023. július 31. napjáig a Kertes Dent Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Cseh 
Judit orvossal kötött feladat ellátási szerződés 2. sz. mellékletét 2018. november 01-től az alábbiak szerint 
egészíti ki:  
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„Drégely u. 3.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
12. egyben felkéri Polgármestert a feladat ellátási szerződések módosítására vonatkozó szerződések aláírására. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ 8. sz. fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt  

Sz-379/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Illyés Miklós: dr. Ilyés Kinga praxisjogát értékesíti, és ennek a részletei vannak az előterjesztésben. Nem rokon 
Ilyés Kinga. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-379/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 173/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
1. Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) pontja 
alapján hozzájárul a 8. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Kertes-Dent Kft-vel és az ellátásért felelős 
dr. Ilyés Kinga Amália orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
a Kertes-Dent Kft-vel és az ellátásért felelős dr. Horváth Dominik orvossal megkötendő feladat ellátási szerződés 
megkötésének időpontjától. 
Határidő: új feladat-ellátási szerződés megkötésének időpontja 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2. 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.) sz. 
önkormányzati rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 8. számú fogorvosi körzet működtetésére a 1095 
Budapest, Mester u. 45. III. em. 331. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Kertes-Dent Kft.-vel és az ellátásért 
személyesen felelős dr. Horváth Dominik orvossal az Sz-379/2018. számú előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal feladat ellátási előszerződést köt, és felkéri Polgármestert az előszerződés aláírására. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
9./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

Sz-385/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Dr. Buzási János, akiről már többször volt szó az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
ülésén, egészségügyi állapota olyan, hogy nem tudja folytatni tovább és nem is tudja vállalni még rövid időre 
sem. Első körben a Dr. Buzási Gyermekorvos Kft. visszamondta, hogy nem tudja tovább folytatni a 
helyettesítését, aztán különböző ráhatásokkal mégis bevállalta. Jelen pillanatban a helyettesítés meg van oldva 
fél évre. Ha a praxis eladása, értékesítése nem sikerülne, akkor az visszaszáll az Önkormányzatra, aki viszont 
jövő év október 30-ig tudja ezt valamilyen módon értékesíteni, legalábbis betölteni. Én a legfontosabb mondatot 
mondanám, hogy az ellátás folyamatos lesz, hiszen az ellátottak számára ez a legfontosabb. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-385/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 174/2018. (X.24.) sz. 
Határozat 

 
1. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az ESZSB. 83/2018. (V.23.) sz. határozatát 
visszavonja. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2. 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. házi gyermek- orvosi 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, közös megegyezéssel megszünteti 2018. október 31-től, és felkéri 
a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3. 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. betöltetlen házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 2018. 
december 01. napjától 2019. október 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel feladat átadási 
megállapodást köt, az Sz-385/2018. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, és felkéri a Polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

 
10./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek 

Sz-382/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Itt két személyről van szó: L. J., 1095 Budapest, .. sz. alatti lakos, ő a szemét térítési díjnak az 
elengedését kéri, illetve H.-H. K., 1095 Budapest, …sz. alatti lakos, ő a meglévő tartozásának elengedését kéri. 
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-382/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 175/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
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 L. J. (1095 Budapest, … sz. alatti lakos) szállítással 
történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díjait a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 
2018. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
ESZSB 176/2018. (X.24.) sz. 



11 

 

Határozat 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy ESZSB. 130/2018. (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 H.-H. K. (…. sz. alatti lakos) házi segítségnyújtásért 
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2018. június 01.-től a térítési díj 
soron következő felülvizsgálatáig elengedi.” 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
11./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására 

Sz-383/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Itt arról van szó, mint a korábbi években: hány fő, és ki legyen személy szerint a munkacsoport 
tagja. Javasolom az eddigi gyakorlatnak megfelelően és tulajdonképpen a nevekkel együtt, akikkel tavaly, 
tavalyelőtt, vagy már több éve együtt dolgozunk. 3 fős legyen a bizottság, tagjai: Dr. Kulpinszky Eleonóra, Péter 
Lajos és jómagam Illyés Miklós. 3 fős ez a munkacsoport, ami összeülne november végén, december elején. 
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-383/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 177/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-383/2018. számú előterjesztésben foglalt 
feladatok ellátása érdekében a Bursa Hungarica munkacsoport létszámát 3 főben állapítja meg. A munkacsoport 
tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

1. Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
2. Péter Lajos, 
3. Illyés Miklós. 

A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

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

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

Sz-384/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Elszámolt a Ferencvárosi Szabadidő SE. Előttünk van a sportszakmai és pénzügyi beszámoló. 
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-384/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 178/2018. (X.24.) sz. 
Határozat 

Az Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadja a Ferencváros Szabadidős SE 
Sport Alapra vonatkozó 2017. évi sportszakmai és pénzügyi beszámolóját. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
13./ Támogatási kérelmek 

Sz-386/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Két kérelem érkezett. Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. és a Magyar Cserkészszövetség részéről.  
 
Kállay Gáborné: Javaslom a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft-nek a kért 500.000,- Ft-os támogatást, és ugyanígy  
a Magyar Cserkészszövetségnek a 100.000,- Ft támogatást. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-386/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 179/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. iskolai prevenciós tevékenységét és a közösségi tér működtetését 
500.000,- Ft-tal támogatja a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.  
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a Magyar Cserkészszövetség 24. Cserkész Világtalálkozón történő részvételét 100.000,- Ft-tal támogatja a 
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.  
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1., 2., pontokban meghatározott támogatás kifizetéséhez 
szükséges támogatási szerződések megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Van két olyan napirendünk, amire én zárt ülést javasolok. Amennyiben a bizottság megszavazza, 
javaslom, hogy a 14. és a 15. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a bizottság. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk arról, hogy zárt ülést rendelünk el. 
 
ESZSB 180/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
Az Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a 14. és 15. számú napirendi 
pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Köszönöm az eddigi részvételt, a nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el.  
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A 14. sz. és 15. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és az ESZSB 181-183/2018. (X.24.) sz. 
határozatai a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
                          elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


