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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 21-én 

16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem 
 
Jelen vannak:  Torzsa Sándor elnök, 

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

 
Hivatal részéről: 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Hajdú Erika egészségügyi referens, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András 
irodavezető-helyettes, Szathmáryné dr. Alföldi Marianna, Nehéz Jenő az informatikus, Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Torzsa Sándor: Megállapítom, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes, a bizottsági ülést 13 órakor megnyitom. 
Megadom a szót Zombory Miklós bizottsági tagnak napirend előtti hozzászólásra. 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Zombory Miklós: Egy kicsit el vagyok keseredve, mert tegnap délután kaptam egy telefont 12.30 felé, hogy 
holnap délután lesz egy Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsági ülés, ráérek-e? Mondtam, 
hogy kocsiban vagyok, nem tudok most erről nyilatkozni, egy fél óra múlva hívjon majd fel. Hát fél óra múlva nem 
lett felhívás, hanem az lett, hogy 16 órakor lett az ülés. A másik gondom pedig az, hogy próbálkoztam megnézni 
mindenütt az anyagot, de nem találtam. A VPN le lett tiltva, mint Címzetes Főjegyző Asszony által, olvastam. 
Megnéztem a honlapon, megnéztem itt, meg ott, meg amott, és nem találtam a mai napon semmit sem. Úgyhogy 
nagyon felizgulva érdeklődöm, hogy mi lesz ma? 
 
Torzsa Sándor: Sajó Ákos képviselőtárs ugyanezt a problémát jelezte számomra a reggeli órákban, akkor 
leellenőriztem a weboldalt, fent volt az anyag, tehát én el tudtam érni azt. Szerintem lehetséges, hogy érdemes 
lenne az Informatikai Csoport felé jelezni a FIDESZ-es Képviselőknek, vagyis azoknak a Képviselőknek, akik 
nem tudják ezt az új honlapot kezelni, lehet, hogy valamilyen képzést célszerű lenne tartani, hogy mit, hol lehet 
elérni, mert tényleg nagyon megváltozott ez az új honlap, és nyilvánvaló, hogy ebben nem kaptak semmiféle 
segítséget a Képviselők. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy jó helyzet. Továbbítom az illetékesek felé, hogy ez így 
tényleg nincs rendben, én megtaláltam, de tényleg nagyon el vannak dugva ezek a dolgok. 
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Zombory Miklós: Felmentem az új honlapra, és azért be tudok kapcsolni egy gépet, sőt akár rá is találok a 
megfelelő helyre, a megfelelő oldalra, reggel nem volt fenn. Lehetséges, hogy utána feltették, de ma reggel, 
amikor elmentem otthonról még nem volt ott. A Képviselő-testületi, Bizottsági ülések között kerestem, ott vannak 
az összes egyebek, az előző Képviselő-testületi ülés és bizottsági ülések anyagai rajta vannak, minden októberi 
dolog rajta van. A mai anyagról semmi információt nem kaptam onnan. 
 
Torzsa Sándor: Igen, nagyon kesze-kuszán vannak fenn ezek a dolgok. 
 
Deutsch László: Egy igét intézek az Elnök Úrhoz, most és mindörökké ugyanez a bajom a Képviselő-testületi 
ülésen is a szózatával, vagy vegye le a maszkot, vagy kiabáljon úgy, mintha igaza lenne. Semmit nem lehet 
hallani. 
 
Torzsa Sándor: Igyekszek még közelebb húzni a mikrofont, remélem így most már mindenki hall engem. 
További napirend előtti hozzászólás nincs. Ismertetem a napirendi pontot, egy darab javaslat van, a 7. sz. 
háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó javaslat megtárgyalása, illetve döntés. A rendkívüli bizottsági ülésnek 
az indoklás pedig az, hogy: „A 7. sz. háziorvosi körzet betegeinek zavartalan ellátása érdekében Önkormányzati 
ellátási érdekből szükséges soron kívüli döntést hozni, mely a szakbizottság hatásköre.” A napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 144/2020. (X.21.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére  

Sz-221/2020. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

         (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  

 
1./ Javaslat a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére  

Sz-221/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Torzsa Sándor: Itt arról van szó, hogy a 7. sz. háziorvosi körzetben történt egy csere, ezzel kapcsolatosan kell 
nekünk új szerződést kötnünk. Röviden és tömören erről van szó, ez egy technikai jellegű módosítás. Azért kell 
ezt még most megtennünk, mert november 1-étől élne ez a szerződés, és nyilván van egy átfutási idő, hogy ezt 
az új szerződést alá tudják írni, és működjön ez a dolog. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponthoz? 
Kiegészítés, kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-221/2020. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 145/2020. (X.21.) sz. 
 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 
6. sz. mellékletének II. fejezet 3.)fa.) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott  7. sz. betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítéssel történő 
ellátására 2020. november 01. napjától 2021. június 30. napjáig a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal feladatátadási megállapodást köt az előterjesztés 
melléklete szerint, és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

         (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, a bizottsági ülést 16.04 órakor bezárom.  
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Torzsa Sándor 
 elnök 
Zombory Miklós 
bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


