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

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság 2020. október 7-én 

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

II. emeleti ülésterem 
 
Jelen vannak:  Torzsa Sándor elnök, 

Jancsó Andrea, 
Takács Zoltán, 
Zombory Miklós, 
Sajó Ákos, 
Deutsch László, 
Péter Lajos,  
Vida Barbara, 
Kelemen László, 
Illyés Miklós (igazoltan távol), 
Haladi-Bús Balázs tagok. 
 

 
Hivatal részéről: 
Baranyi Krisztina polgármester, Döme Zsuzsanna alpolgármester, Reiner Roland alpolgármester, Dr. Ruzsits 
Ákos Jenő aljegyző, Hajdú Erika referens, Halmai András irodavezető-helyettres, Romhányi Ildikó irodavezető, 
Petrovitsné Fehér Judit csoportvezető, Janitz Gergő irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, dr. Tóth Tamás és 
dr. Világos István csoportvezető a Jogi- és Pályázati Iroda munkatársai, Koór Henrietta csoportvezető, Nehéz 
Jenő az informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő, Takács Máriusz önkormányzati képviselő, Dr. Mechler András a 
FESZ Kft. igazgatója. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Tisztelt Bizottságot. Megállapítom, hogy 10 fővel a 
Bizottság határozatképes, a bizottsági ülést 13.02 órakor megnyitom. Kérdezem, hogy van-e a napirendi 
pontokkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel? 
 
Deutsch László: Tanulva a képviselő-testületi ülésből, szeretett Elnökünknek volt egy áthidaló javaslata a 
forgalmi rend változásokról. Lenne egy bátortalan előterjesztésem a bizottság felé, melyben kérem a bizottság 
támogatását, hogy az önkormányzat vezetése a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül forgalmi rendet nem 
változtathat. Azt hiszem elég érthető és rövid. Kérem a támogatásotokat. 
 
Torzsa Sándor: Bár a bizottság hatáskörébe nem tartozik bele a forgalmi rend, de ha Képviselő úr ragaszkodik 
ahhoz, hogy napirendre tűzzük ezt, akkor napirendre tudjuk tűzni természetesen. Azt fogom javasolni, hogy a zárt 
előterjesztések elé kerüljön fel napirendre, hogy Deutsch László Képviselő úr indítványát az Egészségügyi, 
Szociális, Sport, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalja, mint a forgalmi rendben illetékes bizottság. Kérem, 
szavazzunk külön Deutsch Képviselő Úr javaslatáról. 
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ESZSICB 119/2020. (X.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a forgalmi rend 
változással kapcsolatban” című szóbeli előterjesztést napirendjére veszi. 
Határidő: 2020. október 7. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 
 

                  (8 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről. 
 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 120/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. 
forduló) 

130/2-3/2020., 130/3/2020. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)  
177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére 

186/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő 

 
5./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására 

Sz-225/2020. sz, előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
6./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda kérelme 

Sz-239/2020. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
7./ Javaslat az Oltalom Karitatív Egyesület támogatására 
 Sz-218/2020. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 
 
8./ Javaslat a forgalmi rend változással kapcsolatban 

 (szóbeli előterjesztés) 
 Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő 
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9./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye  
    Sz-240/2020. sz. előterjesztés  
      Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
10./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására  

Sz-253/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Torzsa Sándor, az ESZSICB elnöke 
 

11./ Javaslat „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására  
Sz-252/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Torzsa Sándor, az ESZSICB elnöke 

 
12./ Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására védőnő részére 
 Sz-226/2020. sz, előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

13./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek 
Sz-228/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 (10 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  

 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

  
 
Torzsa Sándor: Kérdezem Alpolgármester Urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni Polgármester Asszony 
nevében a költségvetéshez? 
 
Reiner Roland: Annyi kiegészítést tennék, hogy a tegnap a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésén Torzsa Sándor képviselőtársam jelzett két módosítási szándékot. Az egyik a veszélyhelyzet 
sornak a megnövelésére, a másik a zöldterületek felújítására vonatkozó sornak az átnevezése. Mindkettőt 
támogatja a városvezetés, ezt a holnapi képviselő-testületi ülésen is el fogjuk mondani. 
 
Torzsa Sándor: Arról van szó, hogy van egy olyan költségvetési sor, hogy „játszótér felújítás”, azt neveznénk át 
„játszótér és parkfelújítási” költségvetési sorrá, mert ezzel egy joghézagot fedünk le. Kérdezem, hogy van-e 
kérdés, észrevétel? Kiegészítés, kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 180/2020. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 121/2020. (X.7.) sz. 
 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
180/2020. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés 
módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt. 
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Határidő: 2020. október 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

      (8 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások 
és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete 
megalkotására (II. forduló) 

130/2-3/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel?  
 
Jancsó Andrea: Nekem volt egy módosítóm a 4. § (18) bekezdéséhez. Tulajdonképpen itt a minimális 
elhelyezésről van szó. A főváros közigazgatási területén belül bármely anyaotthonba vagy más szociális 
intézménybe hosszú várakozási idő van, legalább 1 év. Természetesen a Hivatal meg fogja próbálni azt, hogy a 
főváros közigazgatási területén helyezzük el az esetlegesen így rászoruló személyeket. Végül is egy 
„elsődlegesen” beszúrás van itt, ami annyit jelent, ha tényleg nagyon hosszú időn keresztül nem sikerül valakit 
elhelyezni a főváros közigazgatási területén belül, akkor ne nehezítsük meg a folyamatot, vidéken is keressünk 
olyan helyet, olyan szociális ellátó intézményt, ahol el lehet helyezni ebbe a csoportba eső személyeket. 
 
Torzsa Sándor: További hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 130/2/2020. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 122/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
130/2/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete 

megalkotására (II. forduló)„ című – előterjesztést. 

Határidő: 2020. október 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Bocsánat, elkövettem egy hibát, az nem volt számomra világos, hogy kell-e a módosító 
indítványról szavaznunk, mert ez egy befogadott javaslat volt. 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Igen. 
 
Torzsa Sándor: Akkor most ezt a szavazást vissza kell vonnunk, arra kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előző 
határozati javaslatot vonjuk vissza. 
 
 
ESZSICB 123/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az ESZSICB 122/2020. (X.7.) sz. 
határozatát visszavonja. 
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Határidő: 2020. október 7. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Először Jancsó Andrea módosító javaslatáról kell szavaznunk, ami arról egy pontos módosító 
javaslat, hogy első körben Budapesten kell elhelyezni az azon a jogcímen lévőket, és utána lehet csak vidéki 
címeket nekik keresniük. Szerintem ez egy bölcs technikai javaslat. Kérem, szavazzunk Jancsó Andrea módosító 
indítványáról. 
 
 
ESZSICB 124/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
133/3/2020. sz. előterjesztést. 
Határidő: 2020. október 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk magáról az egész rendelet kihirdetéséről. 
 
 
ESZSICB 125/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
130/2/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete 

megalkotására (II. forduló „című – előterjesztést. 

Határidő: 2020. október 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. 
forduló)  

177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

  
 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel?   
 
Jancsó Andrea: Szintén van egy módosító javaslatom a védőoltások körének kiegészítésére, a Pneumovax 23 
oltóanyag 100 %-os önkormányzati térítése 65 éven felülieknek jövedelemhatárhoz kötve, illetve a krónikus 
betegeknek. A kiterjesztés indoka az, hogy jelenleg a koronavírus járvány közepén vagyunk, és a kétoldali 
tüdőgyulladás és szövődményei miatt pontosan ez a két csoport az, aki veszélyeztetett. Ha meg tudjuk tenni azt, 
hogy legalább támogatjuk az oltóanyag beadását, akkor talán tudunk valamit tenni a megelőzés érdekében. 
 
Torzsa Sándor: Ha jól értem, akkor erről a módosító javaslatról is külön kell szavaznunk. Van Polgármester 
Asszonynak is egy módosító javaslata, amiről gondolom, hogy igazából csak egy előterjesztés kiegészítés, ami 
automatikusan a rendelet részét képezi. A Demokraták Frakciója nevében szeretném jelezni azt, hogy mi ebben 
az I. fordulóban csak a rendelet kihirdetését támogatjuk, hogy ezzel kapcsolatosan legyen egy társadalmi 
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egyeztetés. De ez a rendelet azért eléggé sok ponton még majd csiszolásra fog szorulni a II. fordulónál. A 
sajtóban már láttam ezzel kapcsolatosan nyilatkozatokat, szeretném megnyugtatni a FIDESZ-es 
Képviselőtársakat, hogy pontosan látjuk, amiket a sajtóban a Pesti Srácoknak nyilatkoznak le. Személy szerint 
jobban örültem volna, ha ez a szakmai vita nem a TV képernyőkön folyik le a szociális rendelettel kapcsolatosan, 
hanem itt a bizottság keretei között, mert akkor talán előrébb is mentünk volna ebben a történetben is. Jó lett 
volna, ha Önök itt elmondják az álláspontjukat, és nem a TV képernyőben teszik ezt meg. 
 
Jancsó Andrea: A polgármesteri kiegészítő módosítókkal kapcsolatosan még volt egy egyeztetés, 
tulajdonképpen itt Elnök Úr és én, mint Tanácsnok leegyeztettük a rendeletnek az eredeti szövegét, és ehhez 
születtek ezek a módosítók, amik a mi javaslataink voltak. Tehát így most egyelőre a kifüggesztésre alkalmas. 
 
Gyurákovics Andrea: Elnök Úr szavaira szeretnék reflektálni. Ön is nyilatkozott a Pesti Srácoknak, akkor ezt 
majd ne felejtse el. Másrészről azokat az aggályokat, amiket mi elmondtunk, azokat eddig is elmondtuk. Tehát 
ezek nem újdonságok, hiszen az előző bizottsági vagy képviselő-testületi üléséken ezek elhangzottak. Nagyon 
sajnálom, hogy az, aki egyébként ennek az alpolgármester volt és szakavatott volt ebben, betegség miatt nem 
tud itt lenni. A szavait holnap a képviselő-testületi ülésen tolmácsolni fogjuk. 
 
Torzsa Sándor: Akkor, ha jól értem, módosító javaslatuk nincs. Első körben felteszem szavazásra Jancsó 
Andrea módosító javaslatát. Biztos, ami biztos, feltesszük Polgármester Asszony módosító javaslatát, majd azt 
követően egyben szavazunk az egész rendeletről, nehogy valami hibát vétsünk. Kérem, szavazzunk Jancsó 
Andrea 177/3/2020. sz. módosító javaslatáról. 
 
 
ESZSICB 126/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-tstületnek a 
177/3/2020. sz. előterjesztést. 
Határidő: 2020. október 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk Polgármester Asszony 177/2/2020. sz. módosító javaslatáról. 
 
 
ESZSICB 127/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Polgármester Asszony 177/2/2020. 
sz. módosító indítványát elfogadja. 
Határidő: 2020. október 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk magáról az egész rendelet kihirdetéséről, a 177/2020. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
 
ESZSICB 128/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
177/2020. sz. – ” Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet 
megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. október 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                        (8 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére 

186/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő 

  
 
Takács Máriusz: Azért kértem, hogy tárgyalják az előterjesztésemet, mert ez egy klasszikus civil előterjesztés. 
Egy civil szervezet keresett meg engem, mint az önkormányzat egyik képviselőjét, egyébként nem csak engem 
keresett meg, csak úgy tűnik, hogy én vettem fel ezt a szálat. Egy klasszikus civil kezdeményezésről van szó, a 
Kvassay Jenő Baráti Kör, ami a Kvassay Szakközépiskola öreg diákjaiból áll, szeretné, hogy Kvassay Jenőnek 
és Sajó Elemérnek, két nagy vízügyi szakemberünknek végre méltó megemlékezéseképpen szobrot állítsunk. 
Illetve ők szeretnének szobrot állítani. Mit ad Isten a Vituki régi területén a Kvassay zsilip közelében, ahol most 
egy beruházás keretében szoborpark is fog épülni. Ehhez nem csak tőlünk, hanem másoktól is kérnek egy 
támogatói nyilatkozatot, semmi egyebet. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa ezt az előterjesztést. 
 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 186/2020. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Sajó Ákos: Csak a találgatások elkerülése végett, Sajó Elemér nem a rokonom. 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 186/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 129/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
186/2020. sz. – ” Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére„ című - 
előterjesztést. 
Határidő: 2020. október 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására 

Sz-225/2020. sz, előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Deutsch László bizottsági tag kiment az ülésteremből. 
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Torzsa Sándor: Van ez a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer, és ennek az elbírálásával kapcsolatban minden 
évben felállt egy Bíráló Bizottság. Azt látom, hogy mivel 5 kipontozott hely van, ezért 5 helyre célszerű javaslatot 
tenni. A következő javaslatot tenném: minden frakció 1 fő, tehát az Új Pólus, a Demokraták, illetve a FIDESZ, 
továbbá a városvezetés részéről Döme Zsuzsanna alpolgármester asszonynak kellene ebbe a bizottságba 
bekerülnie, és a Hivatal részéről pedig Szilágyi Imre irodavezető úrnak célszerű ezt a munkát végezni. A 
Demokraták Frakciója nevében Kelemen Lászlót javasolnám ebbe a bizottságba. Kérdezném Jancsó képviselő 
asszonyt, illetve a jelenlévő FIDESZ-eseket, hogy kit delegálnának ebbe a bizottságba? 
 
Gyurákovics Andrea: Jelezni szeretném Elnök Úrnak, hogy ezzel kapcsolatosan felénk megkeresés nem 
érkezett, úgyhogy nem tudtunk frakció álláspontot kialakítani ezzel kapcsolatban. Tehát most vagy frakció 
szünetet kérünk, de mivel nincs itt a teljes frakció jelen, ezzel kapcsolatosan most mi nem tudunk javaslatot tenni. 
 
Torzsa Sándor: Én az előző éveknek a gyakorlatát alkalmaztam, akkor pont ugyanígy bizottsági ülésen került 
bemondásra a név általunk is. Nem nagyon volt ezzel kapcsolatosan egyeztetés. Szomorú vagyok ez ügyben, 
hogy a FIDESZ nem kíván delegálni ebbe a bizottságba, mi ezt megértjük. Akkor 4 tagú bizottságra teszek 
mégiscsak inkább javaslatot a vitában elhangzottak szerint, és akkor a FIDESZ nem delegál ebbe a bizottságba. 
 
Jancsó Andrea: Az Új Pólus Frakcióból Takács Zoltánt szeretnénk jelölni. 
 
Gyurákovics Andrea: Én sem azt mondtam, hogy az előző években nem a bizottságon döntöttek, Ön 
megerősített abban, hogy a bizottságon döntöttek, de előzetesen volt felkérés erre vonatkozóan, hogy 
javaslattétel legyen. Ez felénk nem érkezett meg. Ne forgassa ki a szavaimat Elnök Úr, ha megkérhetem. A 
másik, viszont most megkérem, mivel nem vagyok a bizottság tagja, az egyik Képviselő-társamat, hogy kérjen 
frakciószünetet. 
 
Torzsa Sándor: Nem is kell, mert megadom ettől függetlenül.  
 
 
Frakció szünet     
 
 
Torzsa Sándor: Folytatjuk a bizottság ülését. Szétnézek a teremben, azt látom, hogy továbbra is határozatképes 
a bizottság.  
 
Jancsó Andrea: A frakciószünetet kihasználva, mi Takács Zoltán helyett Péter Lajos bizottsági tagot szeretnénk 
jelölni.  
 
Gyurákovics Andrea: A FIDESZ frakció Zombory Miklós alpolgármester urat javasolja.  
 
Torzsa Sándor: A szünetben kaptam még egy súgást, hogy javasoljuk még kiegészítve a határozati javaslatot, 
hogy a Diákalpolgármester Urat, Magos Bencét is hívjuk meg a Bíráló Bizottságba, mint tanácskozási jogú 
meghívottat. Ezekkel a kiegészítésekkel tenném fel a szavazásra. Tehát a bizottság 5 főből áll, tagjai: Kelemen 
László, Zombory Miklós, Péter Lajos, Döme Zsuzsanna és Szilágyi Imre, valamint tanácskozási joggal hívjuk meg 
a Diákalpolgármester Urat, Magos Bencét. 
 
Több kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-225/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
 
Deutsh László a bizottsági tagja bejött az ülésterembe. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 130/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-225/2020. számú 
előterjesztésben foglalt feladatok ellátása érdekében a Bursa Hungarica munkacsoport létszámát  5 főben 
állapítja meg. A munkacsoport tagjai közé az alábbi személyeket választja: 

Kelemen László 
Zombory Miklós 
Péter Lajos 
Döme Zsuzsanna 
Szilágyi Imre, 

 
Tanácskozási joggal meghívott:  
          Magos Bence 
 
A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2020. október 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

(9 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda kérelme 

Sz-239/2020. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
 
Torzsa Sándor: Az anyagot megkapták a bizottsági tagok, ha jól értem, akkor nekünk egy határozati 
javaslatunkat kell módosítani, mivel a pandémiás helyzetben ez az óvoda nem tudta teljesíteni azt, amit vállalt. 
Kérdés, észrevétel? 
 
Takács Zoltán: Nem tudom pontosan, hogy ez a Családi Sportnap mit tartalmaz magában. Van egy olyan 
kérdésem, hogy ezt miért csak március 31-ig lehet felhasználni? Úgy gondolom, hogyha ez egy szabadtéri 
esemény, akkor nem biztos, hogy március 31-ig kell megrendezni ezt. Ha az időjárás úgy alakul, illetve sok vis-
major nap lehet, ami megakadályozhatja egy ilyen esemény megrendezését, akkor lehet március 31. helyett 
május 31, vagy picit későbbi idő, amikor már biztos, hogy jó idő lesz, és lehetőség lesz ennek az eseménynek a 
szabadban történő megtartására, más határidőt adnánk meg.  
 
Torzsa Sándor: Mielőtt ezzel a vitával kapcsolatosan kardinális vita alakulna ki, szeretném felhívni a Képviselő 
Úr figyelmét az óvodalevelére, amely teljesen világosan tartalmazza, hogy ők azt kérik, hogy 2021. március 31-ig 
határozzák meg. Ha az óvoda kéri, akkor szerintem erre a módosításra nincs szükség, de ha Képviselő Úr 
szeretné módosító javaslatként ezt benyújtani, akkor természetesen fel tudom tenni szavazásra, de ebben a 
formában nincs értelme. Takács Zoltán képviselő úr visszavonta a módosító javaslatát.  
 
Döme Zsuzsanna: Abszolút ezt akartam részben mondani, másrészt pedig azt, hogy jövő év márciusában, ha 
nagyobb probléma nincs, akkor már az új évre vonatkozó pályázatok elbírálására kerül sor, és akkor nyilván már 
egy okafogyott kérés lesz. 
 
Deutsh László: Kapcsolódva Takács Zoltán képviselőtársam javaslatához, azt tovább bővíteném. Ne szabjunk 
határidőt, hanem a járványhelyzet feloldása, megszűnése után rendezzék meg az eseményt. Így korrektebb. 
 
Torzsa Sándor: Ha jól értem, Deutsch Úrnak volt egy módosító javaslata, akkor erről a módosító javaslatról 
nekünk szavaznunk kell. Azért felhívnám a bizottság figyelmét Alpolgármester Asszony szavára, a 
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járványhelyzetet a Kormány visszavonta, tehát ennek most per pillanat már vége van. De ilyen értelemben volt 
módosító javaslat, amiről nekünk szavaznunk kell. 
 
Szilágyi Imre: Csak annyit szeretnék mondani, hogy több intézmény is jelezte azt, hogy szeretnék kérni a 
módosítást, úgyhogy a következő bizottsági ülésre csomagban szeretnénk behozni az intézmények kérését. Ott 
is az intézmények kérik azt a határidőt, ameddig ők fel tudják használni majd.  
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk Deutsh László képviselő úr módosító indítványáról, azt, hogy ne jelöljünk 
meg időpontot az „A” határozati javaslatban, hanem a járványhelyzet elmúltáig használhassa fel az óvoda ezt a 
támogatást. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 131/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt ,hogy az Sz-239/2020. sz. előterjesztés 
A.) határozati javaslatának 1. pontjában „a 2021. március 31.” helyett „a járvány helyzet elmúltáig”  szövegrész 
szerepeljen. 

(2 igen, 1 nem, 7 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-239/2020. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 
ESZSICB 132/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 
1.) támogatja a Ferencvárosi Méhecske Óvoda kérelmét és hozzájárul ahhoz, hogy a Ferencvárosi Méhecske 
Óvodával megkötésre kerülő támogatási szerződésben 2021. március 31. napjáig tartó felhasználási határidő 
kerüljön meghatározásra a „Családi sportnap” pályázati program megrendezésével kapcsolatban.   
Határidő: 2020. október 7. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Méhecske Óvoda képviselőjével kötendő 
támogatási szerződés aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat az Oltalom Karitatív Egyesület támogatására 
 Sz-218/2020. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 
 
Torzsa Sándor: Látják a bizottság tagjai az előterjesztést, a költségvetés 3143. soráról 1.500.000,- Ft-tal 
segítenénk a bajba került egyházat, pontosabban annak az egyik egyesületét. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk az Sz-218/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 133/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 
1.) az Sz-218/2020. számú előterjesztés szerint az Oltalom Karitatív Egyesületet 1.500.000,- Ft összegű 
támogatásban részesíti a 2020. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési 
sorának terhére. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 
Határidő: 2020. október 7. 
2.) elfogadja az Sz-218/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletében található támogatási szerződés 
tervezetet és felkéri Polgármester Asszonyt a támogatási szerződés megkötésére. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 

 
(8 igen, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Forgalmi rend változással kapcsolatos kérés (szóbeli előterjesztés) 
 Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő 
 
 
Torzsa Sándor: Arra szeretném megkérni Deutsch László képviselő urat, hogy ismertesse, hogy pontosan mi is 
az elképzelése a forgalmi rend változtatással kapcsolatosan. 
 
Deutsh László: Mindenki végigélte ezt a sok lezárást, akár a Ráday utcában, ami azt jelenti, hogy az egész 
belső le volt zárva, és a fejetlenkedést a Bakáts téren. Torzsa úr előadásából a képviselő-testületi ülésen 
megtudtuk, hogy a vezetés rendelte meg különböző kérésekkel ezt az útlezárást. Ez nekem nagyon nem tetszik. 
Óvakodva, félve attól, hogy a vezetésnek még lesznek ilyen ötletei, ezért gondolom úgy, hogy a Képviselő-
testület hozzájárulása nélkül a vezetés semmiféle útlezárást nem eszközölhet. Röviden erről szól, kérem a 
bizottság támogatását, és ha elfogadja a bizottság, akkor kérem a bizottság elnökét, hogy ezt sorolja be a holnapi 
testületi ülésen napirendi pontként. 
 
Torzsa Sándor: Kérdezem Aljegyző Urat, hogy erre van-e lehetősége a bizottságnak? 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: A Képviselő-testület elé csak olyan anyag kerülhet, ami a meghívóban szerepel, mert 
előterjesztést a Képviselő-testület elé vinni a mai nappal már nem lehet. 
 
Torzsa Sándor: Rendben, de ha szeretnénk, akkor egy következő képviselő-testületi ülésre javaslatot tehet a 
bizottság, hogy Deutsch képviselő úr indítványát tárgyalja meg a Képviselő-testület. Azt jól értem? 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Igen, de írásban meg kell lennie ennek a javaslatnak. Gyakorlatilag pontosan tudni kell, 
hogy a bizottság miről döntött, hogyan döntött, vagy döntene. Az is benne van persze a dologban, hogy a maga a 
bizottság feladatkörébe tartozik-e az a tárgy.  
 
Torzsa Sándor: Jeleztem, amikor szavaztunk erről a dologról a napirendre vételkor, hogy nem biztos, hogy ez a 
téma a bizottság hatáskörébe tartozik, de a bizottsági tagok úgy érezték, hogy felvették napirendre, gondolom 
egészségügyi, preventív jelleggel, hogy ne kelljen sokat sétálni a kocsitól.  
 
Kelemen László: Mi van akkor, ha egy elvi állásfoglalást fogadunk el arról, hogy szeretnénk, ha erről tárgyalna a 
Képviselő-testület elvben? 
 
Torzsa Sándor: Ha jól értettem Aljegyző Urat, arra szeretném megkérni Deutsch képviselő urat, hogy ismételje 
meg a határozati javaslatot, akkor annak függvényében tudja megmondani, hogy ezzel lehetséges-e a Képviselő-
testület elé fordulni, vagy mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Jól értettem? Nem. Ha jól értettem Deutsch 
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képviselő úr nem kívánja még egyszer összefoglalni a határozati javaslatot. Ez azért egy nehéz helyzet, mert így 
nincs írásban ez a határozati javaslat, jegyzőkönyv pedig még nem készült el. Ebben a formában nem tudom, 
hogy ez a napirendi pont a továbbiakban hogyan tárgyalható részünkről. Ismételten megpróbálom Deutsh 
képviselő úr segítségét kérni, hogy mégis ismételje meg ezt a határozati javaslatot, mert így nehéz lesz a 
bizottságnak döntenie. 
 
Deutsch László: Akkor megismétlem egy kicsit szigorú formában. „Tiltsuk el az önkormányzat vezetését attól, 
hogy a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül forgalmi rend változást valósítson meg.” Azt hiszem, elég érthető. 
Átéltünk több hónapot, szembetalálkozva az itt élőkkel, a választóinkkal, semmi mást nem kaptunk, csak 
szidalmat. Nem tudok hitelt adni az önkormányzat vezetésének, amikor azt nyilatkozta, hogy nagy számban 
mindenkinek tetszik. Nem tetszik, én még olyan emberrel nem találkoztam, akinek tetszik. 
 
Torzsa Sándor: Megismétlem a határozati javaslatot, amit felírtam. „Tiltsuk el a városvezetést, hogy a Képviselő-
testület hozzájárulása nélkül a forgalmi rendet változtathassa.” Jól értettem? Ez a határozati javaslat.  
 
Deutsch László: Kiegészítem, gyakorlatilag a Képviselő-testület a saját jogkörét gyakorolja, amit Baranyi 
Krisztina elorzott tőle, és ezt remélem, hogy az SZMSZ-be is bevesszük, letisztázva, mi a Polgármester jogköre, 
mi a Képviselő-testület jogköre, és mi a Képviselők jogköre. Ezt világossá kell tenni egyszer és mindenkorra. 
 
Torzsa Sándor: Aljegyző Urat szeretném megkérdezni arról, hogy ilyen határozati javaslatot hozhat-e a 
bizottság? El tudja-e tiltani ez a bizottság Polgármester Asszonyt, illetve Alpolgármestereket ettől? 
 
Dr. Ruzsits Ákos: A Képviselő-testület véleményem szerint rendelkezhet arról elméletben, hogy forgalmi rend 
változással járó kezdeményezésről kizárólag a Képviselő-testület dönt. Ugyanakkor, ha most a bizottság 
határozatot hoz, akkor elméletileg ebből az következik, hogy a bizottság előterjesztésévé válik, tehát akkor ezt, 
mint bizottságnak kellene Képviselő-testület elé vinnie. Nem tudom, hogy érthető-e, amit próbálok mondani. 
 
Torzsa Sándor: Köszöntjük Polgármester Asszonyt a legjobb pillanatban, amikor éppen Deutsch képviselő úr 
javaslatára a bizottság el akarja Önt tiltani attól, hogy a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül forgalmi rendet 
változtathasson.  
 
Takács Zoltán: Jól értelmezem, hogyha ezt most támogatjuk, akkor annyi fog történni, hogy a következő rendes 
vagy nem rendes képviselő-testületi ülésre bekerül tárgyalandó napirendi pontként Deutsh László Képviselő Úr 
javaslata, amivel azután csinálhatunk azt, amit akarunk. Akkor éljen a demokrácia! 
 
Torzsa Sándor: Ha ezt sikerült kitisztáznunk, akkor szerintem határozathozatal következhet. Ha jól értem, akkor 
az tud lenni a határozati javaslat, hogy: „Felkérjük a Képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg, vagy hozzon 
határozatot Deutsch László képviselő úr javaslatáról, miszerint: „Tiltsuk el a városvezetést attól, hogy a 
Képviselő-testület hozzájárulása nélkül forgalmi rendet változtathasson.”. 
 
Baranyi Krisztina: Tisztelt Képviselő Úr! A forgalmi rend megváltoztatása különböző projektekhez kötődik, itt 
jelesül a Bakáts téri forgalom csökkentésére vagy megváltoztatására gondolhat Képviselő Úr, hiszen a Belső-
Ferencváros lezárása most október 15-vel befejeződik. Ezt a projektet az előző ciklusban döntötte el a korábbi 
Képviselő-testület. Ehhez a projekthez a megfelelő hatóságok és szervek, jelesül a Budapest Közút Zrt. és a 
FŐMTERV készített forgalmi rend változásra lehetőséget adó terveket. Ezek a szakemberek döntötték el, hogy a 
Bakáts tér forgalomcsillapítása kapcsán milyen forgalomelterelés és forgalmi rend változás lehetséges és 
szükséges. Tehát ezt nem én találtam ki, nem én hoztam, hanem egy korábbi képviselő-testületi döntés alapján 
megvalósuló projekthez járulékosan történik.  
 
Deutsch László: Mint ahogy a képviselő-testületi ülésen mondtam, megkérem Baranyi Krisztinát, hogy vegye le 
a maszkot vagy beszéljen hangosabban, mert egy szót nem értettem abból, amit maga elé motyogott. Érdekes, 
ha valami nem tetszik neki, igen halk. Ha mást kell ostoroznia, akkor igen hangos. Úgyhogy megkérem, hogy 
mondanivalóját egy kicsit hangosabban ismételje meg a kedvemért. 
 



13 

 

Torzsa Sándor: Némi cinizmussal mondhatnám azt, hogy benne van a jegyzőkönyvben, de megadom Baranyi 
Krisztinának a szót. 
 
Baranyi Krisztina: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy hallották-e azt, amit én mondtam? 
 
Gyurákovics Andrea: Nem. 
 
Takács Zoltán: Igen, de én 32 éves vagyok. 
 
Baranyi Krisztina: Csak biztos akartam abban lenni, hogy a mikrofonom jól működik. Most hall engem Képviselő 
Úr? 
 
Deutsch László: Nem. 
 
Baranyi Krisztina: Most hall engem Képviselő Úr? Rendben. Tehát a Bakáts tér forgalmi rendjére gondol az én 
vélekedésem szerint Képviselő Úr, hiszen a Belső-Ferencváros forgalmi rendjének a megváltoztatása most 
október 15-én lezárul, visszaáll a korábbi forgalmi rend. A Bakáts térhez kapcsolódó forgalmi rend változás pedig 
nem önmagáért való, hanem egy korábban, az előző Képviselő-testület által eldöntött projekthez, a Bakáts tér 
felújításához kapcsolódik. A Bakáts tér felújítása kapcsán bevonva szakembereket, jelesül a Budapest Közút Zrt 
és a FŐMTERV szakembereit, alakult ki az a forgalmi rend, amely lehetséges és szükséges a Bakáts tér 
forgalomcsillapítása kapcsán. Magyarul ezt nem én találtam ki, hanem, amikor ez a projekt eldőlt, hogy lesz egy 
Bakáts tér felújítás, akkor ez így alakult ki. 
 
Deutsh László: Elbeszélünk egymás mellett Asszonyom. Én a Belső-Ferencváros forgalmi rendjét kritizáltam, 
ebbe beletartozik a Bakáts téren kívül a Ráday utca, a Lónyay utca, és az egész hétvégi hiszti, amit Ön vezetett 
be. Nagyon csodálkozom, hogy Ön állandóan ostorozza a FIDESZ-t, a FIDESZ terveit, és mégis arra hivatkozik, 
hogy a FIDESZ érában született ez a terv. Most ez a kiindulási alap. Ügyesen forgatja a szót, de átlátok a szitán. 
Ön, Asszonyom, részemre hiteltelen ebben a témában. Kérem a szavazást. 
 
Gyurákovics Andrea: A tények tisztázása végett a projekt, amit az előző Képviselő-testület elfogadott, és 
aminek Baranyi Krisztina is ugyanúgy tagja volt, tehát ne csináljon úgy, mintha nem tudná, a Bakáts téri 
forgalomelterelés nem erről szól, az egy komplettebb volt, abból ez egy kiragadott részlet. Teljesen más volt a 
koncepció, és az utca megfordítások vagy a részmegfordítások, mint például a Hőgyes utcára kifordulás, a 
Knézits utca teljes visszafordítása a Kinizsi utca felé, ebből kimaradt, ha az most benne van, nagyon sokat 
segített volna a forgalmi rend változtatáson. Azt gondolom, ha hivatkozik valamire, talán emlékszik rá, vagy tudja 
pontosan, hogy mi volt ezzel kapcsolatosan a teljes koncepció. 
 
Torzsa Sándor: Nagy tisztelettel szeretném felhívni Gyurákovics Andrea képviselő asszony figyelmét arra, hogy 
az előző képviselő-testületi ülésen ezzel kapcsolatosan létrehozott a Képviselő-testület egy ideiglenes 
szakbizottságot, tehát ez a vita kifejezetten egy bizottsági színbe van utalva.  
 
Takács Zoltán: Elnök Úr már lelőtte a poénom egy részét, én is azt szerettem volna mondani, hogy van egy erre 
létrehozott bizottság, ami ezt az ügyet mélységében fogja tárgyalni, úgy tudom, hogy Zombory Miklós úr is ennek 
a bizottságnak a része lesz. Illetve most arról van szó, hogy döntünk-e arról, hogy egyáltalán ezt a javaslatot a 
bizottság a Képviselő-testület elé vigye tárgyalásra, aki majd eldönti. Azt szeretném kérni, hogy erről minél 
hamarabb döntsünk, mert ez egy szociális bizottság, aminek nagyon sok egyéb feladata van még, nem látom, 
hogy ennek a forgalomszervezési vitának hol van a helye ebben, ha esetleg arról beszélgetnénk, hogy ezeknek a 
betonoszlopoknak az áthelyezésének milyen egészségügyi kockázatai vannak, akkor talán, de más aspektusból 
nem látom. Többen is vagyunk, akikre még vár egy következő bizottsági ülés. Szavazzunk erről, és a döntést 
hagyjuk a Képviselő-testületre illetve a szakbizottságra, illetve a szakemberekre. 
 
Zombory Miklós: Nem azért, hanem Polgármester Asszony szavát szeretném egyértelművé tetetni, hogy ezek 
szerint október 16-án visszaáll az eredeti forgalmi rend? Lónyay utca és Ráday utca nem lesz fordítva, mint 50 
éve volt, mert azt mondta, hogy október 15-tel visszaáll a régi forgalmi rend. Megítélésemben a régi forgalmi rend 
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az, ami az elmúlt 40, de lehet, hogy 50 évvel ezelőtti forgalmi rend. Mit ért az alatt Polgármester Asszony, hogy 
visszaáll a forgalmi rend? 
 
Baranyi Krisztina: Belső-Ferencváros lezárása szűnik meg október közepével, a hétvégi lezárás. Ezért 
kérdeztem, hogy valószínűleg a forgalmi rend változással kapcsolatban Deutsch képviselő úr a Bakáts tér miatti 
forgalmi rendre kíváncsi, hiszen a másik, ami a hétvégi lezárással járt együtt, az meg fog szűnni október 
közepétől, a többi marad. 
 
Torzsa Sándor: Szeretném Képviselő Úr figyelmét, hogy tényleg ez a forgalmi rend lezárás nem a bizottság 
hatásköre, tehát ennél a bizottságnál ezt kezdeményezni érdekes javaslat, de nem mi vagyunk a legértékesebb 
bizottság. Ennek ellenére, ha a holnapi képviselő-testületi ülésen ezt kezdeményezi, attól függetlenül, hogy ez a 
bizottság hogyan dönt, vagy hogyan nem dönt, akkor Önnek, mint Képviselőnek, ez természetesen jogában áll, 
és bátorítom, hogy ezt Ön tegye meg. Most pedig kérem szépen a bizottságot, hogy döntsünk erről a határozati 
javaslatról. 
 
 
ESZSICB 134/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra Deutsh László Képviselő javaslatát, mely szerint: „Tiltsuk el a városvezetést attól, hogy a Képviselő-
testület hozzájárulása nélkül forgalmi rendet változtathasson.” 

 
(4 igen, 1 nem 5 tartózkodás) 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Szeretném, ha az „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című, Sz-240/2020. 
sz. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalná a bizottság. Kérem a bizottságot, hogy szavazzunk arról, hogy 
elrendeljük-e a zárt ülést.  
 
 
ESZSICB 135/2020. (X.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-240 sz. „Önkormányzati 
tulajdonú üres lakások csatolási ügye” - című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. 
Határidő: 2020. október 7. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.                (Deutsh László,  
                Sajó Ákos és 

           Zombory Miklós  
           a bizottság tagjai 
           nem szavaztak.) 

 
Torzsa Sándor: Zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül. Nagyon szépen köszönöm 
mindenkinek a munkáját, a nyílt ülést 13.59 órakor bezárom.  
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A 9-13. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és az ESZSICB 136-143/2020. (X.7.) sz. 
határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
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