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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 2021 július 14-én 

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

II. emeleti ülésterem 
 
Jelen vannak:  Torzsa Sándor elnök, 

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

Hivatal részéről: 
dr. Ruzsits Ákos Jenő,  Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Dr. Kósa Éva a FESZ Kft. általános igazgatóhelyettese. 
 
 
Torzsa Sándor: Köszöntöm a Tisztelt bizottsági tagokat! Megállapítom, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
A bizottsági ülést 13.00 órakor megnyitom. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendhez módosító 
javaslata, illetve napirend előtti hozzászólása? Ilyet én nem látok, kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 17/2021. (VII.14.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

14/2021. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor képviselők 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  
 

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban) 

14/2021. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor 
képviselők 

  
 
Torzsa Sándor: Gondolom, hogy olvasták a Képviselők az anyagot, ismerik annak tartalmát, ismerik az 
indokoltságát. Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés, észrevétel? 
 
Takács Zoltán: Aki volt már valamelyik bizottsági ülésen ma velem, tudja, hogy mi fog következni. Úgy 
gondolom, hogy nagyon szomorú dolog az, hogy az a személy, a Polgármester Asszony nem tud itt lenni, akinek 
a jogköreiről szól ez az előterjesztést, mert nagyon szívesen megkérdezném tőle, és meghallgatnám a válaszait, 
hogy miért gondolta, hogy ez szükséges, jó, és mi célból hozta meg ezt a döntést? Biztos vagyok abban, hogy az 
ő válaszai érdemben befolyásolni tudták volna a bizottságok döntéseit, és nagyon remélem, hogy azért pénteken 
a képviselő-testületi ülésen ott lesz, ahol ezekre a kérdésekre ő választ tud adni, és annak fényében fogunk majd 
tudni dönteni.  
 
Torzsa Sándor: Abba a helyzetbe hoz engem, mivel nincs jelen sem Polgármester Asszony, sem az 
alpolgármesterek, és fontosnak tartom, hogy minden kérdésre érkezzen válasz ebben a Bizottságban, hogy 
nekem kell megválaszolni az Ön kérdését. Természetesen ismerem Polgármester Asszonynak az álláspontját 
ezzel az SZMSZ módosítással kapcsolatosan. Ő úgy gondolta, hogy azért szükséges a pandémia utolsó napján 
17.00 órakor és még aznap 23.00 órakor életbe léptetni azt rendelkezést, amely elvonja a Képviselő-testület és a 
bizottságok minden hatáskörét és egyszemélyben magához rendeli, mert attól félt, hogy a bizottságok nem 
lesznek határozatképesek, nem tudnak egyébként ülésezni. Ez egy teljesen jogos félelem, nem lehet tudni itt a 
pandémiának az utolsó napján, hogy lehetséges, hogy nagyszámban vannak covidosok, vagy az sem volt tiszta, 
hogy melyik képviselők rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, vannak olyan képviselők, akik nincsenek beoltva, 
illetve esetlegesen a képviselők nem mennek-e el nyaralni, vagy egyéb ilyen típusú dolgokat nem terveznek-e? 
Ebből kifolyólag, hogy az önkormányzatnak a működését valamilyen módon, valamilyen keretek között biztosítani 
szükségeltetik. Hadd vegyem fel annak a szereplőnek a sapkáját, aki közreműködött abban, hogy legyen ez a 
rendkívüli képviselő-testületi ülés, azt gondolom, hogy nekünk képviselőknek kutya kötelességünk minden időben 
a ferencvárosi választópolgárokat szolgálni. Teljesen mindegy, hogy járványhelyzet van, teljesen mindegy, hogy 
vírushelyzet van, nekünk kutya kötelességünk tenni a dolgunkat. Elég szomorú volt az, hogy itt az elmúlt 
időszakban nem tudtunk ülésezni, és elég szomorú volt az, hogy az elmúlt időszakban nem tehettük a dolgunkat 
az önhibánkon kívül. Most, hogy megteremtődött az a jogi lehetőség, hogy dolgozhassunk, hogy részt vehessünk 
bizottsági üléseken, azt gondolom, hogy minden Képviselőnek az a dolga, hogy részt vegyen ezeken az 
üléseken. Azt gondolom, hogy ez a felelősségérzet, pártoktól függetlenül minden Képviselő érti és érzi, ezért 
egyetlenegy bizottsági ülés sem volt annak ellenére, hogy ilyen sűrűn, ilyen adhoc jelleggel összehívva itt az 
elmúlt időszakban, olyan bizottságok, amelyek határozatképtelenek lettek volna, ne tudták volna ellátni a 
feladataikat, ennél fogva ez a rendelkezés szerintem teljes mértékben okafogyottá vált. 
 
Haladi-Bús Balázs: Annyit szeretnék ehhez az egészhez hozzátenni, hogy nekem örömömre szolgál elmondani 
azt, hogy az elmúlt egy évben, büszkén kimondhatom, hogy nagyon sokat önkéntenskedtem házi orvosi 
rendelőkben, gyógyszer kiváltásban segítettem, illetve bevásároltam az itt élőknek. Azt hiszem, hogy a bizottsági 
munkámat is amennyire tudtam teljesítettem, két bizottsági ülést kivéve, amikor az egyik alkalommal egy komoly 
betegség ért, szeptemberben nem tudtam részt venni a bizottság munkájában, illetve a legutóbbi alkalommal, 
amikor a feladataimat nem tudtam ellátni, mert szintén nem voltam Budapesten. Mindenben megtettem a magam 
részéről a tőlem telhetőt. 
 
Torzsa Sándor: Köszönöm szépen Haladi-Bús bizottsági tagnak a hozzászólását, én is azt gondolom, hogy 
nekünk kutya kötelességünk dolgozni. Teljesen mindegy, hogy milyen a klíma, vagy mik a feladatok. Jelzem, 
hogy Polgármester Asszony félelme megérthető, tehát ezzel nincs is önmagában semmi, de nekünk meg az a 
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dolgunk, hogy világossá tegyük ez után a döntés után a választóknak, a ferencvárosiaknak, hogy a Képviselőkre 
mindig, minden időben számíthatnak, és ez a fő apropója ennek az előterjesztésnek. Nem látok más 
hozzászólást, kérem, szavazzunk az Sz-14/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
ESZSICB 18/2021. (VII.14.) sz. 
 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. – ” 
Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

       (6 igen,1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a mai munkáját, a nyílt ülést 13:08 órakor bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Torzsa Sándor 
 elnök 
 Zombory Miklós 
   bizottsági tag 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


