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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. november 21-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, 
dr. Kornya László, 
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, Geier Róber irodavezető-
helyettes, Apollónia Aranka irodavezető, Madár Éva címzetes főmunkatárs, vagyonkezelési koordinátor, dr. 
Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Tóth Tamás Jogi és 
Pályázati Iroda munkatársai,Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, Hajdú Erika Humánszolgáltatási Iroda 
munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető.  
 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Jelinek Benjámin 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. orvosigazgatója, Tamás Margit és Péter Andrásné Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ munkatársai, Hubai Gyöngyvér, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntök minden Bizottsági tagot, Polgármester Urat, Alpolgármester Asszonyt és 
Alpolgármester Urat, Irodavezetőinket és minden kedves meghívott vendéget. Megállapítom, hogy a bizottság 6 
fővel határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Péter Lajos: Köszönöm Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy bérlő jött, azért hogy szót kérjen, és szeretném, ha 
hozzájárulna a bizottság, a napirend előtti hozzászóláshoz. 
 
Illyés Miklós: Köszönöm, akkor napirendről szavazunk, és utána azt is megszavazzuk, hogy hozzászólhat-e a 
hölgy. Az látható, hogy 4 olyan napirendünk van, amit holnap a Képviselő-testület fog tárgyalni, és összesen 
mintegy 10 napirendünk van. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 184/2018. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására 
benyújtott pályázat elbírálása 

193/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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2./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló) 

87/2/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Alapítványi támogatási kérelmek  

202/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési 
intézmények (Óvodák) 2017/2018. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2018/2019. nevelési év 
munkaterveinek véleményezése 

203/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
5./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat felhasználására 

Sz-429/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

6./ Javaslat a 4. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására  
Sz-432/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
7./ Ferencvárosi Óvodák támogatási kérelme 

Sz-435/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

8./ Ferencvárosi szociális intézmények támogatási kérelmei 
Sz-443/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 Zombory Miklós alpolgármester 
 
9./ Támogatási kérelmek 

Sz-430/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

10./ Volt állami gondozott lakáskérelmének ügye 
Sz-421/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSB 185/2018. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy Hubai Gyöngyvér Budapest, IX …….. számú 
ingatlan bérlőjének hozzászólási lehetőséget biztosít. 
Határidő: 2018. november 21. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Hubai Gyöngyvér: Jó napot kívánok! Először is köszönöm a szót. A nevem Hubai Gyöngyvér a Budapest, IX. 
…………. szám alól érkeztem ide Önökhöz. Az lenne a kérdésem, hogy meddig kell, hogy mi még itt éljünk 
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ebben a lakásban? Egyedül nevelem a gyermekemet 11 éve. Egy 23,5 nm-es lakásban. Nehéz körülmények 
közt, pici a lakás, nem férünk. Saját költségemen ezt a lakást felújítattam. Nem volt benne se wc, se semmi. 
Beadtam egy kérelmet új nyílászárókra, mert ugyanis rés van az ajtónk alatt. Ezt a kérelmet is elutasították, 
magyarul se ajtóm, se ablakom. Szó szerint a hideg jön be. Az egerek megleptek. Költözni még nem költöztünk, 
mert se cím, semmit nem tudunk, mi vár ránk, mi a mi sorsunk, mire számíthatunk. Köszönöm a szót. 
 
Illyés Miklós: Röviden elmondanám, amit elmondtam a hölgynek is itt előtte, a Budapest, IX. ………... szám 
alatti ingatlan igazából abba a 15 lakás közé tartozik, amelyet az Önkormányzat a januári ülésén elfogadott. Van 
beruházói igény, és mihelyst a lakások, ahogy ürülnek, akkor erre is sor fog kerülni. Az elkövetkezendő év 
tulajdonképpen az, ami szóba jöhet mindenképp. A meglévő 64 bérházunkból 15 kiemelt, közte van a Budapest, 
IX. ………... szám alatti ingatlan is. A nyílászárókról még annyit tudnék elmondani az Önkormányzat azért nem 
vállalja ezt a nyílászáró cserét, mert volt beruházói igény rá.  
 
Hubai Gyöngyvér: Akkor most a telet megint úgy kell átvészelni a gyermekemmel, hogy megfagyunk szó 
szerint, az utcára, a folyosóra fűtünk. Tiszta patthelyzet, én úgy érzem, hogy két szék között totálisan a földre 
ülök. Se nyílászáró, se másik lakás. Azért most már 18 éves a gyerekem, még soha nem volt külön szobája. 
Várható egy picivel jobb? Mire számítsunk?  
 
Illyés Miklós: Az a „műfaj” itt napirend előtt, hogy itt vitát nem nyitunk. Nem adom meg most a szót Torzsa 
Sándornak, esetleg ők megbeszélik utána. Annyit tudok itt elmondani, hogy nyílván ez a nyílászáró nem a 
mostani évre lett ilyen. Én azt tudom mondani, hogy amíg maga a ház nem kerül beruházásra, ha lehet ezt 
mondani, akkor addig ezt meg kellene javíttatni. Nem tudok most mást mondani, de rövidesen sor kerül rá. 
 
Kállay Gáborné: Ha már a Péter Lajos ilyen kedvesen átadta Önnek a helyét, akkor gondolom tud róla, hogy van 
nálunk egy ilyen, hogy „Önnek is esélye van felújítania otthonát”, adja be még egyszer, és akkor most még van 
lehetőség, hogy ezt meg tudjuk oldani. Péter Lajos tud Önnek segíteni ebben. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátására benyújtott pályázat elbírálása 

193/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Annyit el tudnék mondani, hogy a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetői posztjára 
egy jelentkező, a jelenlegi Igazgatónő adta be a pályázatát. Röviden annyi, hogy a Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ jelenleg 34 intézmény fenntartását üzemeltetetését, iskoláknál közétkeztetést bonyolítja, 
plusz 13 orvosi rendelő tartozik hozzá. Ez nem semmi, az intézmény létszáma 2016-ban volt a legmagasabb 338 
fő, jelenleg 130 fő az engedélyezett létszám. A pályázatból jól látható, hogy többször változott a feladat. Annyit 
kérdeznék itt első körben, miket lehetne itt kiemelni ezek közül, és miket tervez az elkövetkezendő években az 
igazgatónő, akit szeretettel köszöntök.  
 
Czakóné Dobó Krisztina: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Asszony, 
Alpolgármester Úr, Elnök úr, Tisztelt bizottsági tagok mindenek előtt, szeretném megköszönni a bizalmat és a 
lehetőséget, hogy az elmúlt 6 évben én lehettem az Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központnak a 
vezetője. Ahogy azt Elnök Úr is elmondta, ez nem kis feladat volt. 2013. január 1-jétől kezdtük el az iskolák 
működtetését, soha nem fogom elfelejteni az első napot, amikor ott álltam mintegy 30 emberrel a folyosón a 
Molnár Ferenc Általános Iskolában és néztek rám, mi lesz velünk innentől, mi lesz a feladatuk. Én pedig ott álltam 
velük szemben és annyit tudtam nekik mondani, hogy miután egyenlőre egy darab székünk sincs, ma menjetek 
haza. Így kezdtük ezt a pályafutást, aztán szép lassan kialakult minden, elkezdtük az iskolák működtetését, a 
közétkeztetést biztosítását, amikor már úgy éreztük, hogy nagyjából tudjuk, hogy mi a feladatunk, mi az, amire 
szükség van tőlünk, mi az, amit nekünk el kell látni, akkor jogszabály következtében 2015 áprilisától hozzánk 
kerültek az Önkormányzathoz tartozó óvodák, illetve a Ferencvárosi Művelődési Központ valamennyi 
telephelyével. Ahogy megint „sínre kerültünk” egy picit, akkor ismét jogszabályváltozás következtében elvették 
tőlünk az iskolák üzemeltetését, cserébe nálunk maradt a közétkeztetés biztosítása továbbra is. Egy kicsit 
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fellélegeztünk, kevesebb feladatunk volt, majd idén november 1-jétől, Alpolgármester Úr házasságközvetítésének 
köszönhetően hozzánk kerültek a bölcsődék. Megint nem maradtunk feladat nélkül. A következőkben a 
legfontosabb feladtunk az lesz, hogy beillesszük a bölcsődéket a mostani ügyrendünkbe, illetve úgy próbáljuk 
annak a folyamatait változtatni, hogy beilleszthetőek legyenek, és a bölcsődéket is megfelelő színvonalon tudjuk 
működtetni és a gazdálkodásukat ellátni. Ismét szeretném megköszönni az eddigi lehetőséget, és amennyiben 
úgy érzi a tisztelt Bizottság, hogy szükség van rám, és tudom a munkámat végezni, így a továbbiakban is nagyon 
szeretném ezt megtenni. Köszönöm szépen. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel az Igazgatónőhöz?  
 
Zombory Miklós: A pályázó nagyjából elmondta, hogy mi a történelem, el akartam mondani, hogy az iskolákat, 
illetve később az óvodák átvételét. Tényleg csak a köszönetemet szeretném a nevünkben kifejezni, az elején 
voltak nehézségek az óvodáknál, de nagyon hamar lerendeződött. Nagyon-nagyon örültek, hogy ez megtörtént, 
ugyan ez törvényi kötelezettség volt, és ezen felbuzdulva kértem meg először a pályázó Czakóné Krisztinát, hogy 
mit szólna, hogyha a másik terület, a bölcsődék is oda kerülne, habár azt ki kell hangsúlyozni, hogy törvényi 
kötelezettség, bölcsődéknél ilyenre nincs. Úgy néz ki, hogy sikeresen meg fogja oldani ezt a problémát, aminek a 
kellős közepén vannak. Különösen javaslom, hogy szavazzuk meg.  
 
Gyurákovics Andrea: A 4. napirendi pontban van az óvodai beszámolók, amit elolvastam jelzem, mindegyik 
óvodánál olvastam, hogy a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központtal milyen jó kapcsolatot ápolnak, és 
milyen jó az intézmények között az együttműködést. Külön köszönjük, és részemről és a Fidesz frakció nevében 
támogatásunkat megkapja.   
 
Kállay Gáborné: Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, mert az én területemen az Ferencvárosi 
Művelődési Központ, és korábban az iskolák üzemeltetését is a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
végezte, és én is szeretném megköszönni az eddig munkát, és támogatom, hogy ez folytatódjon.  
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 193/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 186/2018. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 193/2018. sz. – 
”Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására 
benyújtott pályázat elbírálása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. november 22. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Várjuk szeretettel a holnapi képviselő-testületi ülésre.  
 
2./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (II. 
forduló) 

87/2/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: A kifüggesztett rendelettervezet módosításokat tartalmaz. Ez a második fordulós módosítás, és 
van a III. pont, amit kiemelnék, ez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által bemutatott Jelenlét Program 
támogatása, és ennek a megjelenítése a lakásrendeletünkben.  
 
Torzsa Sándor: Van egy külső szervezet, ami nem önkormányzati, hanem civil szervezet, most történetesen a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálatról beszélünk, aki az elképzelésével megkereste az Önkormányzatot, és kicsit 
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rendhagyó jelleggel ebből most rendeletmódosítás is keletkezik, tehát létre jön egy jogszabály. Nem is lett volna 
számomra ez az egész dolog probléma, ha a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötünk egy sima szerződést, 
mint ahogy szoktunk sok egyesülettel, alapítvánnyal, különböző feladatokra szerződést kötni. Azok soha nem 
eredményeznek rendeletmódosítást. Itt most egy rendeletmódosításról van szó, ami létrehoz egy jogi intézményt, 
aminek az a neve, hogy Közösségi Hasznosítási Szervezet. Az nem válik világossá a rendeletből, hogyan lehet 
Közösségi Hasznosítási Szervezetté válni. Itt ingatlan vagyonok feletti rendelkezést adunk egy szervezetnek, 
számomra az kevés szabályozás, hogy az a szervezet lesz, akivel az Önkormányzat szerződést köt. Ha van egy 
intézménynek a „vezetői szék”, amiről éppen most döntöttünk, azt lehet tudni, hogy pályázat keretében került 
kiválasztásra. Ha be akarunk szervezni valamilyen feladatra egy céget, akkor lehet tudni, hogy közbeszerzést 
írunk ki rá, tehát van valamilyen folyamat, ami alapján ez kiválasztásra kerül. Azt szeretném kérdezni, hogy nem 
érzi egy kicsit kevésnek, mert itt ez nem derül ki pontosan, hogy akkor hogyan lehet, akár egy másik szervezte is 
ilyen Közösségi Hasznosítási Szervezet? Hogyan tudja elnyerni egy másik ilyen szervezet is ezt a státusz? 
 
dr. Bácskai János: A sima szerződést talán megmagyarázza, hogy milyen a sima szerződés meg a borostás 
szerződés, vagy bármilyen. Nem egészen értem az aggályait, és nem pontosan értettem. Arra a kérdésre, 
hogyan lehet ilyen szervezetté válni, két szóval tudok válaszolni: jogszerűen és bizalommal. Mind a kettő 
megvan. További kérdésére válaszolva bárki követheti a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, hogyha ennek a két 
feltételnek megfelel. 
 
Torzsa Sándor: Szerintem jó az irány. A jogszerűségnek az alapvető feltétele a jogalap, a jogalap megteremtése 
ugye itt általunk rendeletek alapján születik meg. Azt a jogalapot kérdezem Polgármester Úrtól, ami alapján valaki 
ezzé válik. A bizalom, az nem jogalap. Abban egyet értünk, itt a rendeletből kell kiolvasni azt világosan, hogy ezt 
és ezeket a feltételeket kell egy szervezetnek teljesíteni, és ennyi időre elnyeri ezt a státuszt. Azt jelzem, ami 
ebben a rendeletben van, ahogy el lehet nyeri ezt a státuszt, szerintem, ez kevés. Szerintem ezt jobban 
szabályozni kellene, akár egy pályázat útján, akár egy közbeszerzés útján, akár valamilyen más típusú 
megoldással. Ami itt le van írva, abból nem derül ki hány évre lehet elnyerni ezt a státuszt. Nem látjuk azt, hogy 
pontosan milyen szerződés lesz aláírva a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. Úgy adunk oda ingatlanokat egy 
szervezetnek, úgy döntünk, úgy módosítunk valamit, hogy nem tudunk arról, hogy akkor most milyen környezetbe 
kerül ez. Nincsen baj az elképzeléssel, csak én azt érzem, hogy egy picit ez a rendeletalkotás ebben a fázisban 
még most ilyen hiányosságot tartalmaz. Szerintem ezt kell pótolni, és erre szerettem volna felhívni a figyelmet, 
hogy „ne öntsük ki még véletlenül sem a vízzel együtt a gyereket is”. 
 
Gyurákovics Andrea: Nekem csak egy észrevételem lenne Torzsa Sándorhoz is. Az egyik az, hogy lehet, hogy 
érdemes lenne képviselő-testületi ülésekre is eljárnia, vagy párttársakkal egyeztetni. A múltkori képviselő-testületi 
ülésen a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kapcsolatosan hoztunk egy döntést. Ha jól emlékszem, akkor arról 
volt szó, hogy a szerződéskötés, mert ugye itt az egyik probléma, hogy mi lesz a szerződésben és egyebek. Ez a 
későbbiekben kerül majd a Képviselő-testület elé, de nem biztos, hogy jól emlékszem, ezért szeretnék róla kérni 
egy megerősítést, illetve ott akkor jeleztük is, hogy ezzel kapcsolatban kell egy rendeletmódosítás is majd, hogy 
ez az egész teljesen törvényesen, és ahogy a Polgármester úr is mondta, jogszerűen tudjon működni. Ez most a 
második része ennek a dolognak, ezt most én nem értem.  
 
Kállay Gáborné: Azt gondolom, hogy ez a rendeletmódosítás megteremti a kereteket arra, hogy ez az 
együttműködés elinduljon. Pontosan definiálja, hogy mit értünk azon, hogy Közösségi Hasznosító Szervezet. Mik 
tartoznak a feladataik közé, és mik azok, amik nem, tehát ezeket itt teljesen pontosan megtaláljuk ebben a 
rendeletmódosításban. Mivel most már megvannak a keretek, a következő lépés lesz a szerződéskötés, ahogy a 
Frakcióvezető Asszony elmondta, és a szerződésben lesz minden egyéb dolog lerögzítve. 
 
dr. Bácskai János: Itt sok jó tanács elhangzott Torzsa Sándor Úr számára, hogy mielőtt hozzászól, mi mindenre 
érdemes felkészülni, minek érdemes utána járni. Az előterjesztés kognitive, taxative, és most lehetne sorolni 
mindenféle külföldiül hangzó szavakat, hogy milyen módon lett előkészítve, de legfőképpen referenciával 
rendelkezik, ennek is érdemes utána nézni, hogy valóban egy kísérletnek vagyunk és leszünk a szemtanúi, 
legalábbis, ami a nagyvárosias környezetet illeti, ennyiben kísérlet lesz. Maga a Jelenlét Program az már nem 
kísérleti szinten áll, hanem egészen biztosan kijelenthetően gyakorlati szakaszában van bizonyos falvakban és 
városokban. Ha bármilyen kétsége van Torzsa Sándor Úrnak, akkor természetesen állnak rendelkezésre a mi 
kollégáink és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kollégái is, de legfőképpen ajánlom figyelmébe a 
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célszemélyeket, ha szabad ilyen csúnya szót használni, a Budapest, IX. Drégely utca 9. szám alatt lévő házban 
élők. Egyébként meg kíváncsi lennék, hogy tud-e jobbat Torzsa Sándor Úr! 
 
Torzsa Sándor: Hiába van az emberben jobbító szándék, mindig olyan dimenzióba terelődik a beszélgetés, 
amiről nem szól. Nem szól arról, hogy probléma van a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, hogy mi csinálunk egy 
ilyen típusú együttműködést, nem szól arról, hogy elemezném ezt a történetet. Arról szól a történet, és itt a 
Képviselő Asszonynak is válaszolok, hogy létrejön egy jogcím. Az nem derül ki a rendelet módosításából, hogy 
erre a jogcímre hogyan jutunk el odáig, hogyan lehet megfelelni egy szervezetnek, hogyan lehet azzá válni, hogy 
szerződést írjon alá vele az Önkormányzat. Erre azt javaslom, hogy a rendeletben azt szabályozzuk, hogy erre 
írjunk ki egy pályázatot, jelöljük meg azokat az ingatlanokat erre a célra, adja be a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat ezt a pályázatot, és átlátható rendszerben lehet kiválasztani azt, hogy ki válhat ilyen Közösségi 
Hasznosító Szervezetté. Amit mondott a Polgármester Úr, ez a problémám ezzel is, hogy én is azt gondolom, 
bizalmi alapon, elnézést, most nagyon leegyszerűsítve fogom mondani, és nem bántó szándékkal, aki éppen 
bekopog a Polgármester Úr vagy Alpolgármester Úr irodájába, az lesz Közösségi Hasznosító Szervezet. 
Próbáljuk ezt meg ezt a történetet kinyitni, lehet, hogy más szervezetek is jönnek ilyen típusú elképzelésekkel, 
lehet, hogy több ingatlant tudunk ebbe bevonni. Azért javaslom ezt, mert lehet, hogy csak egyedül a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat fog rajta indulni, de ne döntsünk kizárólag így. A problémát érteni kell, most egy 
rendeletet alkotunk, nem egy szerződést kötünk.  
 
dr. Bácskai János: Tisztelettel jelezném, hogy saját maga állítja fel az értékrendjüket. Bizalom az nem elég, ne 
döntsünk. Mi az alapja ennek, annak, amannak? Hogy lehet ilyen szervezetté válni? Kik jöhetnek? Bárki jöhet. 
Nagyon nem szokták szétverni az ajtómat, se kopogással, se semmivel. Ők voltak az elsők. Arra a kérdésre, 
hogyan lehet ilyenné válni: így, például így, és ez nem azt jelenti, hogy csak így, hanem például így. Annak 
örülnék, ha 15 ilyen példa lenne, akár különböző is, mert pontosan tudja a Torzsa Sándor is, talán jobban, mint itt 
bárki. Járt eleget ezekben a házakban, hogy ennek a háznak 33 sorstársa van. Ebben a 33 házban folyik egy 28 
éve tartó kísérlet, ennyien maradtak, amit ferencvárosi városrehabilitációnak hívnak, és soha senki nem 
kérdőjelezte meg se bizalmi alapon, se jogszerűségi alapon, hogy miért így csináljuk, mert így tudjuk. Ez az 
ismert városrehabilitációk legjobbika. Ebbe egy új szín kerül és vegyül, azt mi szívesen látjuk, és üdvözöljük.  
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 87/2/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 187/2018. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 87/2/2018. sz. – 
”A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. november 22. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Alapítványi támogatási kérelmek  

202/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő:Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Illyés Miklós: Úgy látom, hogy a három alapítványi támogatás közül egy a  Vidámság Háza Alapítvány kérelme, 
ami érinti a mi Bizottságunkat. A Ferencvárosi Kosztolányi Dezső Általános Iskola Alapítványa kér támogatást, 
egy sakkos együttműködés keretében.  
 
Kállay Gáborné: Vidámság Háza Alapítványnak a maximálisan kért, 240.000,- Ft támogatást javaslom. 
 
llyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 202/2018. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 188/2018. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 202/2018. sz. – 
”Alapítványi támogatási kérelmek” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Vidámság Háza 
Alapítványnak részére 240.000,- forint összeg megjelölésével. 
Határidő: 2018. november 22. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő 
köznevelési intézmények (Óvodák) 2017/2018. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2018/2019. 
nevelési év munkaterveinek véleményezése 

203/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

  
Illyés Miklós: Kiemelném, és nagyon köszönöm, mert nagyon jó az összefoglaló jelentés, amit az irodánk 
összegzett. Ebből volt egy nagy félsz, hogy nem lesznek elegendőek az óvodai férőhelyek. 3 éves kortól tettük 
kötelezővé az óvodai nevelést. 1470 fős férőhely áll rendelkezésre, ehhez képest, azzal együtt, hogy növekedett 
idén az óvodai beiratkozók száma, 1277 főre, még van 100 fő beiratkozásra váró, úgynevezett puffer, tehát 
jöhetnek az óvodáinkba. 
 
Torzsa Sándor: Köszönöm szépen, hogy az Iroda elkészítette ezt az összefoglaló anyagot. Az elmúlt években 
rendre, következetesen kértem ezt, mert nagyon hasznos, jó anyag tud belőle lenni. Jól sikerült és érdekes. 
Köszönöm szépen ezt a munkát én is. 
 
Gyyurákovics Andrea: Mint ahogy mondtam, elolvastam, nem csak a zanzásított összefoglalót, hanem a 
teljeset. Annyit szeretnék kiemelni, hogy örömmel olvastam, amit az óvodákban végeznek, ez a nagyon magas 
szakmai munkát, ami a táblázatokból látszik a felmérések, a gyerekeknek a fejlődése év elejéről év végére. 
Nagyon érdekes. Ajánlom mindenkinek, aki nem olvasta el. Nagyon érdekesek ezek a beszámolók. Olvasni 
lehetett a nehézségekről, létszám hiányokról, és ennek ellenére mennyire magas színvonalon oldották meg a 
gyerekeknek a fejlődését mindenféle szempontból. Nagyon ötletes, nagy jó programokról lehetett olvasni a 
beszámolóban, ha Torzsa Sándor Úr gondolja, még ezt is el tudom mondani, mindegyik óvodáról, hogy milyen 
programokon vettek rész az óvodás gyerekek. Annak pedig külön örülök, hogy minden egyes óvoda vezetői 
beszámolójában benne van az, hogy mennyire értékelik azt, hogy az Önkormányzat támogatja, és erejéhez 
képest mindenféle támogatást megad az óvodák részére. 
 
Zombory Miklós: Nagyon szeretném megköszönni, gondolom, olvassák majd a jegyzőkönyvet, hogy nagyon 
köszönöm minden óvoda vezetőnek, és óvodák dolgozóinak a munkáját. Külön kiemelem, hogy Irodavezető 
Úrral, az óvodák munkaközösség vezetőjével -mi így hívtuk-, voltunk néhány főiskolán, egyetem, ahol óvónőt 
képeznek, és 6 főt sikerült „megszereznünk”. Az országos óvónő és pedagógus hiánnyal ellentétben jóformán 
Ferencvárosban nincs óvodai dolgozó, óvónő hiány. Ezt mindenképpen köszönöm minden érdeleltnek. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 203/2018. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 189/2018. (XI.21.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 203/2018. sz. – 
”Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési 
intézmények (Óvodák) 2017/2018. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2018/2019. nevelési év 
munkaterveinek véleményezése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. november 22. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat felhasználására 

Sz-429/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

  
Zombory Miklós: Szeretnék szólni a Pipa utcai fogorvosok nevében, hogy magas színvonalon látják el a 
feladatukat, és tudni kell, hogy 24 fő látja el a betegeket a Ferencvárosban. A kérésük, a további színvonal 
emelése érdekében egy röntgen digitalizáló berendezés, amely körülbelül 1.600.000 Ft, szeretném, ha a 
bizottság 3301 egészségügyi prevenciós sorról 1.000.000,- Ft erre a berendezésre megszavazna. Szeretném, 
kérem, és javaslom. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-429/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 190/2018. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletében szereplő 3301. számú előirányzat felhasználására hozott ESZSB. 
82/2018. (V.23.) számú határozattal módosított ESZSB. 29/2018. (III.07.) sz. határozatban szereplő tartalék keret 
terhére a 1093 Budapest, Pipa u. 4. sz. alatti fogorvosi rendelőben, Kavo Scan Exam One vezeték nélküli 
fogászati röntgendigitalizáló berendezés beszerzési és telepítési költségeinek támogatására, a FERENC D. Kft. 
(székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 17. V/3., cégjegyzék szám: 01-09-881582, adószám: 13953324-2-43, 
képviseli: Dr. Nyáry Zsolt András) egészségügyi szolgáltató részére  1.000.000,- Forint támogatást nyújt, egyben  
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat a 4. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására  

Sz-432/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Ide pontosan le van írva, egy helyettesítést kell majd itt a mellékletben rögzítenünk. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-432/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 191/2018. (XI.21.) 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.) rendelete 6. sz. 
mellékletének 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.) 



9 

 

rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 4. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 
2021. december 10. napjáig az Areola-Med Háziorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Takács István orvossal 
kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rendet az alábbiak szerint egészíti ki, 2018. 
december 01-től:  
„Helyettesítés rendje:  

dr. Méhész Magdolna 1093 Budapest, Lónyay u. 19., saját rendelési idejében 
dr. Szepesi András  1093 Budapest, Lónyay u. 19. saját rendelési idejében 
dr. Palicz Gabriella 1093 Budapest, Lónyay u. 19., dr. Takács István  rendelési idejében” 

és felkéri Polgármestert a szerződésmódosításra. 
Határidő: 2018. december 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 
7./ Ferencvárosi Óvodák támogatási kérelme 

Sz-435/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Zombory Miklós: Egyik kedvenc feladatom az óvodavezetők. Karácsonyi időszakban szeretnének, a karácsonyi 
ünnepeket megrendezni, ajándékozni, és erre szeretnének pénzt kérni. A 3143 „Szociális és Köznevelési 
feladatok” költségvetési sorának terhére. Szeretnék egy határozat módosítást is javasolni. Nem az lenne, hogy ez 
az óvoda ennyi, az az óvoda annyi, hanem azt szeretném, hogy igazságos legyen a kicsi középső és a nagy 
csoportokkal szemben, a létszámmal, hogy minden egyes óvodai csoport 14.000,- Forint-ot kapjon. 
Végösszegében ez 840.000,- Ft. Kérem a Bizottság szíves, kedves támogatását. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-435/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 192/2018. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 
terhére, azzal a kiegészítéssel, hogy minden óvoda csoportonként 14.000,- Ft támogatásban részesüljön. 
1./ a Ferencvárosi Epres Óvoda részére 56.000,- Ft támogatást biztosít az adventi, karácsonyi készülődéshez, a 
minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő: 2018. november 21.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda részére 112.000,- Ft támogatást biztosít az adventi, karácsonyi 
készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő: 2018. november 21.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
3./ a Ferencvárosi Csudafa Óvoda részére 112.000,- Ft támogatást biztosít az adventi, karácsonyi 
készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő: 2018. november 21. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
4./ a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda részére 196.000,- Ft támogatást biztosít az adventi, karácsonyi 
készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő: 2018. november 21.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
5./ a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda részére 112.000,- Ft támogatást biztosít az adventi, karácsonyi 
készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő:2018. november 21. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 



10 

 

6./ a Ferencvárosi Liliom Óvoda részére 84.000,- Ft támogatást biztosít az adventi, karácsonyi készülődéshez, a 
minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő: 2018. november 21.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
7./ a Ferencvárosi Méhecske Óvoda részére 56.000,- Ft támogatást biztosít az adventi, karácsonyi 
készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő: 2018. november 21. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
8./ a Ferencvárosi Napfény Óvoda részére 56000,- Ft támogatást biztosít az adventi, karácsonyi készülődéshez, 
a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő: 2018. november 21.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
9./ a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda részére 56000,- Ft támogatást biztosít az adventi, karácsonyi készülődéshez, 
a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő: 2018. november 21. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
10./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-9. pontokban 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.) 
 
8./ Ferencvárosi szociális intézmények támogatási kérelmei 

Sz-443/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

         Zombory Miklós alpolgármester 
 
Zombory Miklós: Másik kedvenc területem, mint pedagógus, a bölcsődék. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézmények vezetője keresett meg írásban, meg az Irodát is természetesen, hogy mind az 5 telephely szeretné 
a karácsony méltó megrendezését. Mintha ugyan azt mondanám, mint az óvodáknál. Telephelyenként 40.000,- 
Forintot kérnek, ami mindösszesen 200.000,- Forint, szintén a 3143 „Szociális és Köznevelési feladatok” 
költségvetési sorának terhére, és erre van lehetőség. 
 
Kállay Gáborné: Természetesen a maximális összeget javaslom mindkét esetben a 199.970,- Forintot, a másik 
esetben pedig 200.000,- Forintot javaslok.  
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-443/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 193/2018. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 
terhére  
1./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága részére 199.970,- Ft támogatást biztosít 
a Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér szakmai programjaihoz és az 
azokhoz tartozó eszközök beszerzéséhez. 
Határidő: 2018. november 21.  
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények részére 200.000,- Ft támogatást biztosít az adventi, 
karácsonyi készülődéshez, a minél színvonalasabb programok lebonyolításához. 
Határidő: 2018. november 21.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
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Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-2. 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.) 
 
9./ Támogatási kérelmek 

Sz-430/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Az új Út Szociális Egyesület részére 100.000,- Forintos a Fekete Kalózok Sporttánc Egyesület 
részére pedig 500.000,- Forintos támogatást javaslok. 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-430/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 194/2018. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának 
terhére 
1./ az Új Út Szociális Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást biztosít a Hajléktalanok Nappali Melegedőjében 
tartandó karácsonyi ünnepség megrendezéséhez és karácsonyi csomagok összeállításához. 
Határidő: 2018. november 21.  
Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a Fekete Kalózok Sporttánc Egyesület részére 500.000,- Ft utólagos támogatást biztosít az októberben 
megrendezett világbajnokságra történő felkészülés és kiutazás költségeinek fedezetére. 
Határidő: 2018. november 21.  
Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1.-2. 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.) 
 
10./ Volt állami gondozott lakáskérelmének ügye 

Sz-421/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 
Illyés Miklós: Harmadszor van itt V… M… S…. állami gondozottnak az ügye, nagyon reméljük, hogy a Budapest 
IX. kerület ……… szám alatti lakást elfogadja. Ha minden igaz, úgy nyilatkozott, hogy elfogadja. Kérem, mi is 
fogadjuk el, szavazzunk róla. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-421/2018. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 195/2018. (XI.21.) 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 98/2018.(IV.25.) számú határozatában megjelölt Budapest IX. kerület 
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…………. szám alatti, 29,90 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos lakás helyett a Gazdasági Bizottság GB 
166/2018.(VII.9.) számú határozatában megjelölt Budapest IX. ………... szám alatti félkomfortos lakás kerüljön 
bérbeadásra.  
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Nagyon szépen köszönöm, a napirendi pontjaink elfogytak, mindenkinek köszönöm a részvételt, 
az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
                          elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


