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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 szeptember 8-án 

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

II. emeleti ülésterem 
 
Jelen vannak:  Torzsa Sándor elnök, 

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

 
Hivatal részéről: Döme Zsuzsanna alpolgármester, Reiner Roland alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő 
aljegyző, Hajdú Erika csoportvezető, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, , 
Petrovitsné Fehér Judit irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető, Janitz Gergő irodavezető, dr. 
Molárovits Gyöngyösi Tímea és dr. Bodrogai Tibor a Jogi Csoport munkatársai, Koór Henrietta csoportvezető, 
Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Dr. Mechler András - a FESZ Kft. igazgatója, Bodonyiné Molnár Margit – a FESZGYI igazgatója, 
Vibling Géza és Vinczéné Árvai Klára – a FESZGYI igazgató helyettesei, szakmai vezetői, Gyurákovits Andrea 
önkormányzati képviselő, Intzoglu István, Németh István és Tamás Tibor gyakornokok. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Bizottság tagjait. Felém Sajó Ákos képviselő úr jelezte, 
hogy nem tud részt venni a bizottsági ülésen, Takács Zoltán képviselő úr nem jelezte. Kérdezem a Szervezési 
Csoportot, hogy feléjük jelezte-e? Nem jelezte, bízzunk benne, hogy később meg fog érkezni. Megállapítom, 
hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. A bizottsági ülést 12.30 órakor megnyitom. Megkérdezem, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatosan? A napirendi pontok vonatkozásában a következő 
módosító javaslataim vannak: A kiküldött meghívón szereplő 6. „2021. évi alapítványi pályázatok elbírálása” című 
napirendi pont lekerül a napirendről, mert a Bizottság az előző ülésén már döntött erről a napirendről, csak a 
Képviselő-testület nem döntött még. Kérem, ha van valakinek napirend előtti hozzászólása, most jelezze. 
 
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Szeretném kérni, hogy a szabályosan, határidőben benyújtott előterjesztésem 
kerüljön napirendre és a Bizottság tárgyalja meg. Kiosztásra került a bizottsági tagok számára, nyilván, ha kell 
olvasási idő, akkor kérem, hogy azt Elnök Úr biztosítsa. Ezt az eredeti 5. napirendi pont után tárgyalnánk.  
 
Torzsa Sándor: Az a javaslat érkezett Jancsó Andrea képviselő asszonytól, hogy a bizottság vegye napirendjére 
a „Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez” című előterjesztést, 
amelynek sorszáma igaz, hogy még nincs, de ezt gondolom, hogyha napirendre fog kerülni, akkor be lesz majd 
sorszámozva. Ezt az előterjesztést, ha jól értem, a Képviselő Asszony minden bizottságnak kiosztotta, elküldte.  
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Kérem, hogy szavazzunk a napirendről a módosítási javaslattal együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 30/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

24/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására (I. forduló) 

39/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
4./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. 
forduló) 

40/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
5./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának előkészítésére 

35/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 

 
6.) Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 

48/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 

 
7.) Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere 

33/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8.) Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról 

46/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 

 
9./ Javaslat a 28. sz. háziorvosi körzet működtetésére 

 Sz-36/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

10./ Javaslat a 30. sz. háziorvosi körzet működtetésére 
Sz-37/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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11./ Javaslat a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére 
 Sz-61/2021. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
12./ Peregium Társadalmi Szervezet kérelme 

Sz-56/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

13./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése 
Sz-42/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

14./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése alapján 
 Sz-58/2021. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 
Sz-44/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

16./ Személyi térítési díj elengedés iránti kérelmek 
Sz-38/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Van hozzá egy helyben kiosztott módosítás 
is. Értelemszerűen kérem, hogy azzal együtt szavazzunk a 29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések határozati 
javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 31/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
29/2021., 29/2-3/2021. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés 
módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Zoltán a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
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2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

24/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk a 24/2021. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 32/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
24/2021. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

       (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló) 

39/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Illyés Miklós: Számomra elég fura ez az előterjesztés, mert tulajdonképpen képviselő választás van, és minden 
olyan dolog a rendeletalkotásnál rendelkezésre áll, akár kétfordulós tárgyalás van, akár egy-egy rendeletnek a 
hatásvizsgálata történik, tehát elég érthetően mindenkinek a rendelkezésére áll. A civilek részt vesznek a 
bizottsági ülésen, tehát én ezt nem nagyon tudom értelmezni. Nem támogatom ezt az előterjesztést. Szerintem a 
régi megszokott, kifüggesztési helyeken olvashatóak a rendeleteink, tehát ezt egy túlszabályozásnak érzem.  
 
Jancsó Andrea: Nekem is hasonló kérdésem lenne. A Jegyzői Kabinettől szeretném megkérdezni, hogy az 
önkormányzati rendelet megalkotásban az első forduló pont a kifüggesztésről szól, amikor bárki észrevételt tehet, 
biztosítva a pontosítást vagy sokkal inkább láthatóságot az állampolgárok felé. Ezt biztosan rendelet formájában 
kell szabályozni? Nem lenne elég egy határozati javaslat vagy bármi más? Mert tényleg, ahogy Illyés Miklós 
mondta, ezt erőteljes túlszabályozásnak érzem én is. 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! Képviselő Asszony kérdéséről a véleményem az, hogy az 
önkormányzati rendelet alkotásával és a társadalmi egyeztetéssel kapcsolatos rendelkezéseket is rendeletben 
szükséges szabályozni. Ehhez a határozat nem elegendő. Még annyit tennék hozzá Illyés Úr hozzászólásához, 
hogy itt a bizonyos előírások mellett a legfontosabb része ennek a javaslatnak, és ha esetleg elfogadja a 
Képviselő-testület, az eredménye, hogy megváltozna jelentősen a rendeletek elfogadásának az eljárása. Ez a 
kétfordulós eljárás kifüggesztéssel és ismert részeivel, megszűnne. Ez a lényegi része azt hiszem a kérdésnek, 
és ebben kell majd a Bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek is állást foglalnia. De visszatérve Jancsó 
Andrea képviselő asszony kérdésére, rendeleti formát igényel mindenféleképpen a szabályozás. 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 39/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 33/2021. (IX.8.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 39/2021. – 
”Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést.” 

    (5 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
(I. forduló) 

40/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
Zombory Miklós: Mint ahogy az előző napirendi ponttal sem értek egyet, így ezzel sem értek egyet, mert 
szerintem teljesen egyértelmű, amikor a rendelet már megalkotódik. Aki ezt nem tudja értelmezni, ahhoz nekem 
már nincs sok szavam. Tehát szerintem ez egy felesleges dolog. 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 40/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 34/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
40/2021. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására (I. forduló) ” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

      (6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának 
előkészítésére 

35/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 

 
Jancsó Andrea: Csak röviden összefoglalnám az előterjesztést. Arról van szó, hogy a Friss utcai intézményünk 
átmeneti ellátást nyújt jelen pillanatban. Ez a viszony törvényileg 2022. december 31-vel megszűnik. Két opciónk 
van, vagy nem fogunk a továbbiakban időskorúak számára ilyen ellátást biztosítani, vagy megpróbáljuk azt, hogy 
bentlakásos ellátást tudjunk nyújtani. Erre teszünk kísérletet, hogy ennek a munkacsoportnak felállításával 
kidolgozzuk azokat a lehetőségeket, amik mentén ezt a jövőben tudjuk biztosítani majd.  
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 35/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 35/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
35/2021. – „Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának 
előkészítésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
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Felelős: Torzsa Sándor elnök 
                (10 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6.) Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 

48/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 

 
Torzsa Sándor: Ez a FESZGYI-nek a FIÜK alá való beszervezésének a javaslata, amit kért Jancsó Andrea 
képviselő asszony, hogy vegyünk napirendre. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatosan? 
 
Jancsó Andrea: Szeretném kérdezni képviselőtársaimat, hogy mivel ez az anyag most került helyben kiosztásra, 
szükséges-e olvasási szünet erre vonatkozóan, vagy foglaljam össze? Jó, akkor röviden összefoglalnám. A 
FESZGYI az egyetlen olyan intézményünk még, amely önállóan gazdálkodik és ez a javaslat arról szól, hogy egy 
szándéknyilatkozatot fejezzen ki mind a Bizottság, mind a Képviselő-testület, hogy az Intézményüzemeltetési 
Központba vigyük be a gazdálkodást. Így egy kézben lenne a karbantartás és a mindenféle pénzügyi 
tevékenységük. A FIÜK egyébként az elmúlt években bizonyította, hogy szépen végig tudja vinni az 
intézményüzemeltetést, és nincs semmiféle probléma velük. Így a FESZGYI-nek marad a 170 fős intézménnyel a 
szakmai tevékenység irányítása, ami azt hiszem, hogy így is egy nagy kihívás, és nagy feladat. Erre tudnának a 
vezetők abszolút mértékben koncentrálni. 
 
Illyés Miklós: Igazából azért nem támogattam a napirendre vételt sem, mert a FESZGYI vezetésével, ha jól 
tudom, nem volt egyeztetés. A FESZGYI-nek van egy gazdasági vezetése, túl azon, hogy ő az egyedüli olyan 
szervezet, amelyik kilóg ebből a sorból, tehát az óvodák és egyebek odatartoznak, ez egy teljesen más terület. 
Tehát lehet, hogy ezt gazdaságilag tudják ott könyvelni a FIÜK-nél, de azt hiszem, hogy ez egy elég speciális 
terület. Azt kérném, még mielőtt itt komoly tárgyalás történik, hogy a FESZGYI-vel is tárgyalni kellene. 
 
Jancsó Andrea: Pontosan azért, mert ez egy elvi nyilatkozat, a tárgyalások ezt követően fognak megkezdődni. 
Viszont így is ki vagyunk az időből csúszva, ha úgy döntünk, hogy ezt meg kell csinálni, ugyanis 4 hónap áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy ezt mindenféleképpen megtegyük, és ez a 4 hónap szükséges lesz ahhoz, hogy 
megcsináljuk. Egyébként egyeztetések voltak, a FESZGYI vezetésének is jeleztem, hogy szeretnénk egy ilyet. 
Milliárdos költségvetéssel rendelkeznek, rengeteg probléma, hiba van, ami így kibukott az elmúlt években. 
Nagyon jó lenne az, ha ezt így szépen egységes kezelésbe tudnánk tenni, nem úgy kellene bemenni a FESZGYI 
központjába, hogy a kiszerelt zárnak a helyén magam felé húzva a lyukba kell belerakni az ujjamat, hogy be 
tudjak jutni a központba. Számos egyéb olyan probléma van, amit itt nem szeretnék részletezni. Az 
Intézményüzemeltetési Központ vállalta ezt a feladatot, velük is megtörtént az egyeztetés. Tényleg ez egy elvi 
szándéknyilatkozat, tehát ebből még bármi lehet. Ez csak egy irány, amit szeretnék, ha elkezdenénk. 
 
Bodonyiné Molnár Margit: Egyúttal be is mutatkozom. Bodonyiné Molnár Margit vagyok a FESZGYI igazgatója, 
március 1-től vezetem a FESZGYI-t mind szakmailag, mind irányítással. Egy kicsit meglepődve hallottam, mert 
konkrétumot erről még nem tudtam, információm még arról nem volt, hogy van egy ilyen szándéknyilatkozat. 
Csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni az ajtónak a bejöveteléhez, hogy az intézmény egy társasházban van, 
mi hiába javíttatjuk meg az ajtót, azt a lakók teljes mértékben egyik pillanatról a másikra tönkreteszik. A másik 
pedig az, hogy most van folyamatban, és most történt nálunk egy belső ellenőrzés, amelynek a jegyzőkönyvét 
várjuk. Reméljük, hogy olyan nagyon nagy problémát nem fognak nálunk találni az ellenőrzés alatt. Úgy tudom, 
hogy 10-ig kell lezárni az ellenőrzést, utána gondolom, hogy nyilvános lesz az, hogy milyen problémák vannak 
esetlegesen a FESZGYI-n belül.  
 
Torzsa Sándor: Más bejelentkezőt nem látok, kérem, szavazzunk a 48/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 36/2021. (IX.8.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
48/2021. ”Szándéknyilatkozat a ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

     (7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
7.) Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere 

33/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Irodavezető Úrhoz van egy kérdésem. A Közalapítvány elvileg 9 tagú, 8 név szerepel. Ki lehet a 
9-dik tag, mert így nem tudjuk elfogadni ezt a határozati javaslatot az előterjesztésből?  
 
Szilágyi Imre: Nem tudok válaszolni Elnök Úrnak, mert nem a Humánszolgáltatási Iroda készítette az 
előterjesztést. 
 
Torzsa Sándor: Igen, akkor ki az, aki tud esetleg erre a kérdésre válaszolni?  
 
Illyés Miklós: Ha jól tudom még tag Beleznay Tamás a Belső-Pesti Tankerületi Központnak a vezetője. Lehet, 
hogy ez összeférhetetlen, az ő lemondása viszont nincs itt, tehát nem tartalmazza ezt az előterjesztés. Tényleg 8 
fős így a Közalapítvány. Ha jól tudom a legutóbbi kuratóriumi ülésen ott volt még. Tehát ez egy érdekes dolog. Ez 
hiányzik még az előterjesztésből. De elvileg a 9-dik tag, ő.  
 
Torzsa Sándor: Akkor tennék egy javaslatot a 2. számú tagra, hogy kiegészüljön a határozati javaslat, ha nem 
tud senki válaszolni erre a kérdésre, Köfler Máriát a volt iskolaigazgatót javasolnám erre a tisztségre. Tehát ezzel 
kiegészülve fogadjuk el a határozati javaslatot a Képviselő-testület elé, és ha esetlegesen kiderül, hogy van ott 
egy második rejtett tag, akkor értelemszerűen a Képviselő-testület úgy is fog erről még dönteni. Kérem, 
szavazzunk a kiegészítéssel együtt a 33/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 37/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
33/2021. –  „Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere” című – előterjesztést azzal a 
kiegészítéssel, hogy a tagok közé a 2. helyre Köfler Máriát vegye fel. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (8 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8.) Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról 

46/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 

 
Torzsa Sándor: Az előterjesztő az ülésünkön nem tud részt venni, de azt kérte tőlem, hogy kérdezzem meg a 
Bizottságot rendszeresen látogató Irodavezető Urakat és Hölgyeket, hogy van-e esetlegesen olyan típusú 
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történet, amit feltétlenül szeretnének, hogy bekerüljön ebbe a napirendbe. Kell-e módosulnia ennek a 
javaslatnak? Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk a 46/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 38/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
46/2021. –  „Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (9 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat a 28. sz. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-36/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatosan? Nem látok ilyet. Kérem, 
szavazzunk az Sz-36/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 39/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján 
úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 28. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 
11. napjától 2021. december 10. napjáig a MEDICAL-PHARMA Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Dobi Kornélia 
orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési idő alábbiak szerinti módosításához 
2021. szeptember 09-től:  
„Rendelési idő:  
hétfő-szerda:   17.00.-20.00. 
kedd-csütörtök:  09.00.-12.00. 
péntek:   13.00.-17.00. 
prevenciós rendelés 
hétfő-szerda:  16.00.-17.00. 
kedd-csütörtök:  08.00.-09.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
10./ Javaslat a 30. sz. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-37/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatosan? Nem látok ilyet. Kérem, 
szavazzunk az Sz-37/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 40/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján 
úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 30. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 
11. napjától 2021. december 10. napjáig a Medolin Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Olasz József István 
orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési idő alábbiak szerinti módosításához 
2021. szeptember 09-től:  
 
„Rendelési idő:  
hétfő   09.00.-12.00. 
kedd   15.00.-18.00. 
szerda:    09.00.-12.00. 
csütörtök:  15.00.-18.00. 
péntek:   09.00.-13.00. 
prevenciós rendelés 
hétfő-szerda:  12.00.-13.00. 
kedd-csütörtök:  18.00.-19.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
                (10 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Javaslat a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére 
 Sz-61/2021. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Torzsa Sándor: Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatosan? Nem látok ilyet. Az előterjesztés 
két határozati javaslatot tartalmaz. Kérem, szavazzunk egyben az Sz-61/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 41/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 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.) 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 működtetésére 
vonatkozóan jelen előterjesztés melléklete szerint feladatellátási szerződést köt a DR-PETER MEDICAL CARE 
Kft. egészségügyi szolgáltatóval és dr. Nagy Péter Gyula belgyógyász szakorvossal (orvosi pecsétszám: 42110), 
2021. november 01-től 2026. október 31-ig, és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2021. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 42/2021. (IX.8.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 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.) 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, területi ellátási kötelezettségű 
háziorvosi körzet (1097 Budapest, Drégely u. 19. szám alatti orvosi rendelő) helyettesítéssel történő ellátására 
2020. november 01. napjától 2021. június 30. napjáig a FESZ KN Kft-vel kötött feladat átadási megállapodás 
időpontját, 2021. október 31. napjára módosítja és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2021. szeptember 8. 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ Peregium Társadalmi Szervezet kérelme 

Sz-56/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatosan? Nem látok ilyet. Kérem, 
szavazzunk az Sz-56/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 43/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 
Bizottsága úgy dönt, hogy a 364/2021. (VI.9.) számú határozat alapján a Peregium Társadalmi Szervezettel 
kötött támogatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. október 29. napjára, míg a 
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határnapját 2021. november 29. napjára módosítja, egyben 
felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Javaslom, hogy a 13., 14., 15., és 16. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk. Kérem a 
Bizottságot, hogy határozattal rendeljük el a zárt ülést. 
 
ESZSICB 44/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-42/2021. sz. „Szociális alapon 
bérbeadott lakások elidegenítése”, az Sz-58/2021. sz. Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése 
alapján, Sz-44/2021. sz, -„Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” és az Sz-38/2021. sz. „Személyi 
térítési díj elengedés iránti kérelmek” című előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja. 
Határidő: 2021. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök  

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 

 
Torzsa Sándor: Zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 
 



11 

 

A 13-16. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és az ESZSICB 45-60/2021. (IX.8.) sz. 
határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 

 
 
Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát, a nyílt ülést 12.55 órakor bezárom.  
  
 

k.m.f. 
 
 

 Torzsa Sándor 
 elnök 
  Zombory Miklós 
   bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


