Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági
és Civil Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság 2021 július 5-én
13.00 órakor megtartott rendkívüli 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, (igazoltan távol van),
Péter Lajos,
Vida Barbara,
Kelemen László,
Illyés Miklós,(igazoltan távol van),
Haladi-Bús Balázs, (igazoltan távol van), tagok.

Hivatal részéről:
Baranyi Krisztina polgármester, Reiner Roland alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Hajdú Erika
referens, Szilágyi Imre irodavezető, dr. Papula Éva, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Dr. Mechler András - a FESZ Kft. igazgatója, Dr. Jelinek Benjámin – a FESZ Kft. igazgatóhelyettese, Vibling Géza - FESZGYI igazgató helyettese, szakmai vezetője, Intzoglu István
Torzsa Sándor: Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 fővel
határozatképes. A bizottsági ülést 13.00 órakor megnyitom. A napirendi pontokkal kapcsolatosan nekem lenne
egy módosító javaslatom. A kiküldött napirendi pontokat más sorrendben tárgyaljuk. Először a kiküldött meghívón
szereplő eredeti 1. napirendi pontot, utána az eredeti 3. napirendi pontot, majd végül a 2. napirendi pontot
tárgyaljuk. A módosító javaslatom indoka az, hogy a 2. napirendi pont tárgyalásánál szeretne jelen lenni
Polgármester Asszony is, de neki most egy megbeszélése van, és addigra végezne ezzel. Megkérdezem, hogy
van-e valakinek ehhez a módosító javaslathoz vagy a kiküldött többi napirendhez módosító javaslata? Nem látok
ilyet. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzunk a napirendről a módosítással együtt.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSICB 13/2021. (VII.5.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosítása (egyfordulóban)
7/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
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2./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj
Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés megkötésére
12/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó
közbeszerzési eljárás
10/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosítása (egy fordulóban)
7/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Torzsa Sándor: Látják a Képviselők a kiküldött előterjesztésben, hogy miről van szó. Megkérdezem, hogy van-e
hozzászólás, kérdés, észrevétel?
Reiner Roland: Szeretném jelezni, hogy az előterjesztés kiküldésekor az előterjesztő Baranyi Krisztinaként volt
feltüntetve, viszont maga a javaslat illetve annak kidolgozása is Jancsó Andrea tanácsnok asszony munkája. Ő
végezte a hivatallal közösen. Ezért elnézést kérek, csak szerettem volna egyértelművé tenni, hogy ez Tanácsnok
Asszony előterjesztése.
Torzsa Sándor: Köszönjük szépen a tájékoztatást, tehát ennek tudatában szavazzanak majd a Képviselők, hogy
igazából Jancsó Andrea az előterjesztő. Van-e esetlegesen más hozzászólás, vagy előterjesztő szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést? Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk a 7/2021. sz. előterjesztésben szereplő
határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSICB 14/2021. (VII.5.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
7/2021. sz. – „A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosítása (egy fordulóban)” című - előterjesztést.
Határidő: 2021. július 6.
Felelős: Torzsa Sándor elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
2./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi
Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés
megkötésére
12/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Torzsa Sándor: A „deák” Diákalapítványt gondolom, hogy nem kell bemutatni a bizottságnak, mindenki ismeri,
tudja, hogy milyen munkát végez. Itt láthatjuk a Kuratóriumnak a beszámolóját, illetve az idei évre tervezett
támogatási szerződés megkötését. Kérdezem, hogy a bizottsági tagoknak van-e hozzászólásuk a napirendi
ponthoz? Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk a 12/2021. sz. – „Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület
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Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről,
valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés megkötésére” című – előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSICB 15/2021. (VII.5.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
12/2021. sz. – „Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi
Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés
megkötésére” című - előterjesztést.
Határidő: 2021. július 6.
Felelős: Torzsa Sándor elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
Torzsa Sándor: Addig, amíg Polgármester Asszony nem érkezik meg, szünetet rendelek el a 3. napirendi pont
tárgyalásáig.
SZÜNET
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárás
10/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató
Baranyi Krisztina: Azért jöttem most fel ebben az ügyben, mert itt nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy a
magas költségek miatt az ügyeleti ellátást saját kézbe vesszük, magyarul a FESZ Kft. a saját épületében, a saját
apparátusával látja el az ügyeletet, nem is feltétlenül 0-24 órás ellátásban házi orvosokkal, illetve szakorvosokkal.
Végül arra jutottunk, hogy a felújítás, az építkezés ideje alatt még külső szereplővel biztosítanánk az ügyeleti
ellátást a kerületben. Nekem az a kérdésem, erről még nem tudtam Igazgató Úrral, illetve Dr. Jelinek Benjámin
igazgató-helyettes úrral egyeztetni, hogy az új szabályozás, miszerint most már nem kötelező szakorvosokat
igénybe venni az ügyeleti ellátáshoz, mennyiben módosítja azokat a költségszámításokat, amelyek még az
eddigieknél is inkább megnövelték ennek a költségeit? Hiszen a tavaszi törvénymódosítás miatt az orvosok bére
2-3-szorosára emelkedett, ha jól tudom most valami 4 millió forint feletti ajánlat, vagy indikatív ajánlat jött ebben a
körben, ami egy borzasztóan magas szám, főleg az eddigi ellátás színvonalát tekintve. Ez lenne a kérdésem.
Dr. Mechler András: Köszönjük szépen a kérdést. Tisztelt Polgármester Asszony, Elnök Úr, Tisztelt Bizottság!
Egészen friss szabályozás az, hogy változtatnak az ügyeleti ellátás személyi feltételein, és ez ahhoz a központi
egészségügyi kormányzati döntéshez idomul, hogy a felnőtt ügyeleti és általában véve az alapellátási ügyeleti
szolgáltatást az önkormányzatoktól az Országos Mentőszolgálat szervezése alá fogják áthelyezni várhatóan a
jövő évtől. Erre nézve már most, július 1-től az ország bizonyos részein mennek úgynevezett „pilotprogramok”. A
mostani ügyeleti ellátást még nem érinti ez a személyzeti változás, tehát az új modellnek a személyi feltételeit
érinti a változás. Természetesen, ha ez kiterjesztődik a mi általunk üzemeltetendő ügyeletre, akkor ezt
figyelembe fogjuk venni. Annyival azt azért kiegészíteném, hogy igen, ez nagy pénz, de a Polgármester Asszony
által említett kétszeres orvosi béremelés mellett ez a jelenlegihez képest változatlan értéken finanszírozott, és
önkormányzati hozzájárulás tekintetében is változatlan forrásigény szükséges hozzá. Tehát ahhoz képest ez egy
jelentős költségmegtakarítás, ha úgy vesszük, hogy ezt az orvosi béremelést nem érvényesíti a most indikatív
ajánlatot tevő szolgáltató. Biztosan lesznek még ajánlatok, az volt a célunk, hogy a becsült értéket alá tudjuk
valamivel támasztani.
Torzsa Sándor: Köszönöm szépen. Van-e esetlegesen a bizottságnak más kérdése ezzel kapcsolatosan?
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Baranyi Krisztina: Akkor, ha jól értem, előfordulhat, hogy a jövő évtől kezdve az önkormányzatoktól elkerül ez
az ügyeleti ellátás? Tehát központosítani fogják, államosítani fogják, ami ellen én tiltakozom, de ez egy másik
leülés témája. Viszont akkor miért két évre kérnek költségkeretet?
Dr. Mechler András: Jogos a kérdés, és éppen ezért van egy javaslatunk. Mivel ez teljesen friss, és most zajlik,
nekünk az a javaslatunk ebben a kialakult helyzetben, hogy 12 hónapra írjuk ki most ezt a közbeszerzési eljárást.
Ha netalántán jön egy olyan jogszabályi környezet, hogy jövő nyár elején történik a működtetés változás, azt
majd a szolgáltatóval, tehát az előkészített szerződésbe bele fogjuk tenni, ha majd van ebben változás, akkor
nyilván nem fog 12 hónapig kifutni a szerződés, értelemszerűen az előterjesztés és az ehhez készített feljegyzés
úgy módosul, hogy 24 hónap helyett 12 hónapra biztosítsa az önkormányzat ezt a fedezetet.
Torzsa Sándor: Köszönöm szépen. A határozati javaslatban 2021-2023 időszak szerepel. Szeretnék segítséget
kérni, hogy ez a 12 hónapos módosulás, amit Igazgató Úr említett, hol olvasható ki ebből az anyagból?
Dr. Mechler András: Tehát az előterjesztésben úgy kértük, hogy 2021. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.
Ez volt a 24 hónap, ez módosulna úgy, hogy 2021. szeptember 1-től, 2022. augusztus 31-ig.
Torzsa Sándor: Ha jól értem, akkor itt egy szóbeli módosító javaslatról van szó, ami a határozati javaslatot ez
alapján módosítja, és akkor értelemszerűen a szöveges részben is a 24 hónapról történő feladat ellátás 12
hónapra módosul. Szerintem egyszerű a történet, mert mellettem ül az előterjesztő is, Polgármester Asszony is,
és gondolom, hogy ezt ő befogadja. Tehát akkor erről külön nem kell szavaznunk.
Baranyi Krisztina: Igen befogadom a szóbeli módosító javaslatot.
Torzsa Sándor: Az lenne a kérdésem, hogy a bizottsági tagoknak van-e még valami kérdése, hozzászólása?
Nem látok ilyet most. Értelemszerűen, hogy Polgármester Asszony elfogadta a 2021. szeptember 1. és 2022.
augusztus 31-ére módosul a dátum, és mindenhol értelemszerűen ez így változik. Kérem ezzel a módosítással
szavazzunk a 10/2021. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi
ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás” című – előterjesztésről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSICB 16/2021. (VII.5.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
10/2021. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására
kiírandó közbeszerzési eljárás” című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy az előterjesztés határozat
javaslatában szereplő „2021. szeptember 1. – 2023. augusztus 31 időszakra vonatkozó” szövegrész „2021.
szeptember 1.-2022. augusztus 31. időszakra vonatkozó” szövegrészre módosul.
Határidő: 2021. július 6.
Felelős: Torzsa Sándor elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a mai munkáját, a nyílt ülést 13.13 órakor bezárom.
k.m.f.

Zombory Miklós
bizottsági tag

Torzsa Sándor
elnök
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Benkő Irén Erzsébet
jegyzőkönyvvezető
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