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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 2022. február 16-án 

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

II. emeleti ülésterem 
 
Jelen vannak:  Torzsa Sándor elnök (igazoltan távol), 

Jancsó Andrea,  
Takács Zoltán (igazoltan távol), 
Zombory Miklós (igazoltan távol),  
Sajó Ákos, (igazoltan távol), 
Deutsch László (igazoltan távol),  
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, Romhányi Ildikó 
irodavezető, Dr.Szathmáryné dr. Alföldi Marianna a Jogi csoport munkatársa, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén 
Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Dr. Mechler András - a FESZ Kft. igazgatója, Vibling Géza FESZGYI igazgató helyettese, Vinczéné 
Árvai Klára – a FESZGYI szakmai vezetője, , Juraszik Márta, Berecz Dénes és Szabó Mária a Horizont Szülői 
Munkacsoport tagjai, Intzoglu István. 
 
Jancsó Andrea: Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
mai ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes, a bizottsági ülést 13.08 órakor megnyitom. 
Megkérdezem a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek napirend előtti hozzászólása? Nincs. A napirendet a 
meghívóban szereplő előterjesztésekkel és napirendi pontokkal teszem fel most szavazásra. Kérem, szavazzunk 
a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 16/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló) 

6/6-8/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. 
nevelési évre 

27/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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3./ Alapító okiratok módosítása 
49/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására 

51/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
5./ Javaslat a 19. számú háziorvosi körzet működtetésére 
 Sz-36/2022. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
6./ Javaslat az 1.,2.,3.,4.,5.,9.,10.,11.,12. sz. fogorvosi körzetek rendelési időpontjainak módosítására 

Sz-64/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
7./ Javaslat a 2.,4.,5. házi gyermekorvosi körzetek működtetésére 

Sz-65/2022. sz. előterjesztés   
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
8./ Javaslat a 15. háziorvosi körzet működtetésére  

Sz-9/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
9./ Javaslat a 23. háziorvosi körzet működtetésére  

Sz-63/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 

Sz-39/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. 
forduló) 

6/6-8/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  
 

Jancsó Andrea: Ehhez a napirendhez érkezett egy módosító javaslat. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel?  
 
Illyés Miklós: Úgy látom, hogy az I. fordulóhoz képest igazán nagy változások nincsenek, hiszen rengeteg 
visszapótlás történik. 20 millió forint a kulturális sorra, illetve 20 millió forint a kátyúzó gépre. Egy valamit szeretnék 
azért kiemelni, az pedig az, hogy a gyermekétkeztetésre kapunk Miniszter Úrtól 131 millió forintos támogatást, és 
szinte majdnem ugyanennyi összeggel a FEV IX. Zrt-t támogatjuk. Igazából ott azt nem látom, hogy mire? Ha csak 
visszapótlások vannak, egyszer egy 25 millió forintos, aztán egy 10 millió forintos, és azt hiszem, hogy talán még 
parkolásra van 100 millió forint. Ez olyan rossz érzés, mert olyan mintha ez a támogatási összeg egy az egyben 
odamenne. Szeretném itt megemlíteni, hogy Polgármester Asszony az országos kitekintésű helyi újságunkban 
értékelte a tavalyi évet, és vagy 7-8 helyen azt említette, hogy „mi nem lopunk”. Ez nekem mindig olyan 
szívfájdalmam, mert egy önkormányzatban szerintem az a természetes, hogy mindenki a munkáját végzi a legjobb 
tudása szerint, ugye erre esküszünk fel. Ha valaki már hétszer, nyolcszor ilyet említ, az nekem mindig egy kicsit 
fájdalmas és gyanús is. 
 
Jancsó Andrea: Kérdezem az előterjesztő képviseletében megjelent Alpolgármester Urat, vagy a Hivatal részéről 
valakit, hogy kíván-e reagálni?  
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Reiner Roland: Nincs ilyen típusú összefüggés, hogy a közétkeztetésre kapott támogatásból a FEV IX. Zrt-t 
támogatnánk. Ez véletlen. Ha már ez így felmerült, valóban történtek visszapótlások, de kerültek be új költségvetési 
sorok is. Az I. fordulós tárgyalásnak megfelelően 100 millió forinttal a társasházi felújítás bekerült, illetve több olyan 
plusz tétel, ami akár a vitában, akár a vitát követően képviselői egyéb módosító javaslatként került befogadásra. 
Egy szokásos esethez képest szerintem több változás van az I. és a II. forduló között, nyilván ennek az oka az, 
hogy bejöttek olyan pluszforrások, ami miatt ezeket a sorokat meg tudtuk növelni.  
 
Jancsó Andrea: Szeretném kérdezni, hogy a módosító javaslatot, amit a két frakcióvezető adott be, az előterjesztő 
befogadja vagy sem? Vagy akkor arról külön szavazzunk?  
 
Reiner Roland: Külön kell szavazni a módosító javaslatról a Bizottságnak. 
 
Döme Zsuzsanna: A módosító javaslattal kapcsolatosan kulturális sorokat is érintő módosító részek is történtek, 
és ennek az indoklását szeretném kérni. Itt egyrészt a „kulturális koncepció” költségvetési sor 40 millió forintja 
gyakorlatilag lefelezésre kerül, ugye ezek egyébként is olyan dolgok, amikre nem túl sokat költ az önkormányzat, 
viszont sikeres programok valósulnak meg belőle, vagy valósulnának meg. Itt van a „Public Art”, itt van az 
„Óriásplakát pályázatunk” és egy köztéri szobor is. Van-e arra valamilyen konkrétabb dolog, hogy mi az, amit ebből 
nem szeretnének Önök megvalósítani? Mi az, amire itt jutna ebből? Illetve a 3422-es „Egyéb rendezvények” 
költségvetési sor is igencsak több helyen is csökken a módosító szerint. A 25,7 millió forintból még 5 millió forint 
kerül lehúzásra. Az „egyéb rendezvények” soron szerepel a karácsonyi díszkivilágítás is, a különböző nemzeti 
ünnepek, tehát biztos, hogy ezeket a rendezvényekre költhető összegeket szeretnénk-e tovább csökkenteni? 
Amikor ezekkel tényleg a lakosság is találkozik? Milyen módon miből szeretne az előterjesztő csökkenteni itt a 
soron? Az „FMK nagyrendezvény” sora is 20 millió forinttal csökkenne e szerint a módosító szerint. Ott felhívnám 
a figyelmet, hogy már az előző években is csökkentett költségvetéssel mentek. Gyakorlatilag most annyi volt a 
költségvetésben egész évre nagyrendezvény soron, mint amire a korábbi, tehát a pandémiás években, csak a 
„BAKÁCSFESZT”-re többet költött a kerület. Biztos, hogy ezek végiggondolt dolog, de mik azok az indokok, érvek, 
amik alátámasztják azt, hogy erre szükség van?  
 
Jancsó Andrea: Úgy látom, hogy a két előterjesztő, a két frakcióvezető nincs jelen az ülésen. Annyit tudok 
mondani, hogy a két frakció abban állapodott meg, hogy a zárszámadáskor a kulturális sorról elvett összegek 
vissza lesznek pótolva. Ebben mi is kompromisszum-készek vagyunk. 
 
Döme Zsuzsanna: A kiírandó pályázatoknál nem mindegy, hogy nyáron indulnak-e el ezek a dolgok? Azzal 
kapcsolatban továbbra is kérdéseim maradtak, hogy mik is az elképzelések? Illetve még egy kérdésem lenne. Van 
a módosításban a végre talán elinduló „közösségi tervezés” sor. Itt arról van szó, amikor a lakosság saját ötleteit 
fogadjuk be, mint ahogy ezt már sok kerület elkezdte az elmúlt években. Nekünk is van erre már egy kidolgozott 
koncepciónk, amivel itt a Képviselők is megismerkedhettek még decemberben. Bár ez egy nagyon pici összeg, 10 
millió forintot tud erre szánni idén Ferencváros, de azt gondolom, hogy már ez is szuper. Erre valahol 80 millió 
forintot, valahol 200 millió forintot költenek a különböző kerületek, de azt gondolom, hogy ez is egy szuper dolog. 
Az érdekelne itt, hogy a felhasználási jogát a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe ruházza át, hogy 
mi az elképzelése az előterjesztőnek, mert ez nem egy pályázat, hanem a hivatal szakirodáin átmenő, ahogy a 
koncepcióban is megismerkedhettek, ha gondolják, szívesen összefoglalom röviden, de ennek nem sok értelmét 
látom. Hiszen, ha a költségvetésben megszavazzák ezt a csekély 10 millió forintot arra, hogy a lakosság saját 
ötleteit tudja támogatni és megvalósítani az önkormányzat, a kidolgozott koncepció szerint utána már nem pályázati 
úton, hanem a Hivatal különböző szakirodái véleményezik, hogy megvalósítható-e. Majd egy lakossági szavazást 
követően egyszerűen megvalósításra kerülnek ezek a csekély ötletek. Tehát ezt nem teljesen értem. Köszönöm 
szépen, ha kapok erre választ. 
 
Jancsó Andrea: Tekintettel arra, hogy az előterjesztők közül egyik sincs így, én nem vagyok felhatalmazva arra, 
hogy bármilyen választ is adjak.  
 
Döme Zsuzsanna: Bocsánat, sejtettem, csak fel kellett tennem azért ezt a kérdést, hogy lássák a Képviselők is, 
hogy itt azért vannak kérdéses részek ezzel a módosítóval kapcsolatban. Tényleg csak azt hangsúlyoznám ezzel 
a konkrét módosítással kapcsolatban, hogy itt egy lakossági tervezésről van szó. Nagyon furcsa lenne, ha ezt 
politikusi költségvetéssé tennénk, hiszen pont az a lényege, hogy ez nem politika. A politika az, hogy a Képviselők 
döntenek az egész kerület költségvetéséről, hogy ez a 10 millió forint valóban azon a módon kerüljön kiosztásra, 
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tehát a megvalósítható, indokolt és nincs technikai vagy egyéb jogi, balesetvédelmi akadálya azoknak az 
ötleteknek, amiket a lakosság szeretne. Akkor erről már ne döntsön külön a Képviselő-testület. Ezt szeretném csak 
hangsúlyozni, hogy a lakossági költségvetésről beszélünk, nem a politikusi költségvetésről. Úgyhogy nekem ez 
nagyon furcsa, ha ez a módosítások közé így, ebben a formában bekerül. 
 
Jancsó Andrea: További hozzászólás nincs, először a módosító javaslatot tenném fel szavazásra. Kérem, 
szavazzunk a 6/8/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 17/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

6/8/2022. –  ”Módosító indítvány a 6/6/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(4 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Jancsó Andrea: Kérem, szavazzunk egyben a költségvetési rendeletről, a 6/6/2022.és 6/8/2022. sz. 
előterjesztések határozati javaslatairól. 
 
ESZSICB 18/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

6/6/2022 és 6/8/2022. –  ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés 

rendelete (II. forduló) ” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. 
nevelési évre 

27/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Jancsó Andrea: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk a 27/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatairól egyben. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 19/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
27/2022. – ”Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 
2022/2023. nevelési évre” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Alapító okiratok módosítása 
49/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Jancsó Andrea: Ha jól láttam, akkor ezek technikai jellegű módosítások. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás? Kérem, szavazzunk a 49/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 20/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
49/2022. – ”Alapító okiratok módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

    (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására 

51/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Jancsó Andrea: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Döme Zsuzsanna: Ellenőriztem én is, átnéztem ezeket a beszámolókat, elfogadásra javaslom azokat a 
Bizottságnak. 
 
Jancsó Andrea: Kérem, szavazzunk az 51/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 21/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
51/2022. – ”Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

    (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat a 19. számú háziorvosi körzet működtetésére 
 Sz-36/2022. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Jancsó Andrea: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk az Sz-36/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 22/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
hozzájárul 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 19. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2019. november 01. napjától 
2024. október 31. napjáig a MEDICO CENTRUM Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Zsoldos Noémi Emőke orvossal 
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kötött feladat-ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. 
február 17-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Kertész Beáta (nyilv.sz:79120) hétfő-szerda: 08.00-12.00. rendelési időben, heti 16 órában 

rendelés helye:1091 Budapest, Üllői út 65-67. 
dr. Sebessy László (nyilv.sz:45221) kedd-csütörtök-péntek: 15.00-19.00. rendelési időben, heti 24 órában,  

rendelés helye:1091 Budapest, Üllői út 65-67. 
dr. Mityuk Antal (nyilv.sz.:64571) péntek: 15.00-19.00. rendelési időben, heti 8 órában 

kedd-csütörtök-péntek: 11.00-15.00. és hétfő-szerda: 12.00-16.00. 
rendelkezésre állási időben,  
rendelés helye:1091 Budapest, Üllői út 65-67.” 

és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat az 1.,2.,3.,4.,5.,9.,10.,11.,12. sz. fogorvosi körzetek rendelési időpontjainak módosítására 

Sz-64/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Jancsó Andrea: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk az Sz-64/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 23/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fa) pontja alapján az 
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzat 13/2017. (IV.25.) sz. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott: 
1./ 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére az A-Z Dental Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 
dr. Gyúró Zoltán orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. 
mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
„ Rendelési idő: 

hétfő:14.00-20.00 
kedd:08.00-14.00 
szerda:14.00-20.00 
csütörtök:08.00-14.00 
péntek: változó 
ezen belül prevenciós rendelése: 
szerda:18.00.-20.00. 
csütörtök:12.00.-14.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ 2. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Dentisclapium Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 
dr. Darvas Sándor orvossal, 2021. július 01-től 2026. június 30-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 3. mellékletében 
a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
„ Rendelési idő: 

hétfő: 14.00-20.00. 
kedd: 8.00-14.00 
szerda: 14.00-20.00 
csütörtök: 8.00-14.00 
péntek: változó 
ezen belül prevenciós rendelése: 
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hétfő:18.00.-20.00. 
kedd:08.00.-10.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ 3. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Ferenc D. Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. 
Nyáry Zsolt András orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. 
mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
„ Rendelési idő: 

hétfő: 08:00-13.30 
kedd: 14:00-19.30 
szerda:08:00-13:30 
csütörtök:14:00-19.30 
péntek: változó 
ezen belül prevenciós rendelése: 
kedd:14.00-16.00. 
szerda:08.00-10.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ 4. sz. fogorvosi körzet működtetésére a KIL Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Rajcsányi 
Barbara Andrea orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. 
mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
„ Rendelési idő: 

hétfő:14.00.-19.30. 
kedd:8.00.-13.30. 
szerda: 14.00.-19.30. 
csütörtök:08.00.-13.30. 
péntek: változó 
ezen belül prevenciós rendelése: 
hétfő:14.00-16.00 
szerda:14.00-16.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ 5. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Bolvárydent Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. 
Kelemen Péter Zoltán orvossal, 2021. július 01-től 2026. június 30-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 3. 
mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
„ Rendelési idő: 

hétfő: 08.00-14.00 
kedd: 14.00-20.00 
szerda: 08.00-14.00 
csütörtök: 14.00-20.00 
péntek: változó  
ezen belül prevenciós rendelése: 
hétfő:13.00-14.00. 
kedd:14.00.-16.00. 
kedd:18.00.-20.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
6./ 9. sz. fogorvosi körzet működtetésére az Altair’99 Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. 
Lukács Zsófia Tekla orvossal, 2021. augusztus 01-től 2026. július 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 3. 
mellékletében a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
„ Rendelési idő: 
 hétfő: 08.00 – 14.00. 

kedd: 14.00 – 20.00. 
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szerda:08.00 – 14.00. 
csütörtök:14.00– 20.00. 
péntek:  
páros héten: 14.00.-20.00. 
páratlan héten: 08.00.-14.00. 
ezen belül prevenciós rendelése: 
hétfő:11.00.-13.00. 
szerda:08.00.-11.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
7./ 10. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Kertes-Dent Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős 
dr. Cseh Judit orvossal, 2018. augusztus 01-től 2023. július 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében 
a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
„ Rendelési idő: 

hétfő: 14.00 – 20.00. 
kedd: 08.00 – 14.00. 
szerda:14.00 – 20.00. 
csütörtök: 08.00. – 14.00. 
péntek:  
páros héten: 14.00.-20.00. 
páratlan héten: 08.00.-14.00. 
ezen belül prevenciós rendelése: 
kedd:08.00.-11.00. 
szerda: 18.00.-20.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
8./ 11. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Dokt-Orál Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. 
Borics Éva orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében 
a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
„ Rendelési idő: 

hétfő:08.00.-14.00. 
kedd:13.00.-19.00. 
szerda:08.00.-14.00. 
csütörtök:13.00.-19.00. 
péntek:08.00.-14.00. 
ezen belül prevenciós rendelése: 
hétfő:12.00.-14.00. 
péntek:11.00.-14.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
9./ 12. sz. fogorvosi körzet működtetésére a Fog-Mű Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. 
Horváth Ildikó orvossal, 2018. január 01-től 2022. december 31-ig, kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletében 
a rendelési időtartamot az alábbiak szerint módosítja, 2022. február 17-től: 
„ Rendelési idő: 

hétfő: 14.00-20.00 
kedd:  8.00-14.00 
szerda: 14.00-20.00 
csütörtök: 08.00-14.00 
péntek:  változó 
ezen belül prevenciós rendelése: 
hétfő:14.00.-16.00. 
csütörtök:09.00.-11.00.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
      (6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Javaslat a 2.,4.,5. házi gyermekorvosi körzetek működtetésére 

Sz-65/2022. sz. előterjesztés   
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Jancsó Andrea: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk az Sz-65/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 24/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
1./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) 
rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 2. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2020. november 01. 
napjától 2025. október 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Sztranyák 
Anikó Tamara orvossal kötött feladat-ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti 
módosításához 2022. február 17-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Jakab Zsuzsanna  saját rendelési idejében,  

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Solt Mária   dr. Sztranyák Anikó Tamara rendelési idejében,  

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Kiss Magdolna Krisztina dr. Sztranyák Anikó Tamara rendelési idejében 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Sztranyák Anikó Tamara rendelési idejében 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben” 
és felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) 
rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 4. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. 
napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Külkey 
Orsolya orvossal kötött feladat-ellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti 
módosításához 2022. február 17-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Sztranyák Anikó Tamara saját rendelési idejében,  

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben  
dr. Csécsei Márta Éva  dr. Külkey Orsolya rendelési idejében,  

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Kiss Magdolna Krisztina dr. Külkey Orsolya rendelési idejében 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben, 
dr. Solt Mária    dr. Külkey Orsolya rendelési idejében 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Külkey Orsolya rendelési idejében, 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben” 
és felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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3./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) 
rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 5. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. 
napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Jakab 
Zsuzsanna orvossal kötött feladat-ellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti 
módosításához 2022. február 17-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Sztranyák Anikó Tamara saját rendelési idejében,  

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben  
dr. Solt Mária   dr. Jakab Zsuzsanna rendelési  idejében,  

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Kiss Magdolna Krisztina dr. Jakab Zsuzsanna rendelési idejében, 

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Jakab Zsuzsanna rendelési idejében,  

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben” 
és felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Javaslat a 15. háziorvosi körzet működtetésére  

Sz-9/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Jancsó Andrea: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk az Sz-9/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 25/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. számú mellékletének II. fejezet 3.) fa.,valamint fb. pontja alapján 
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 15. 
számú háziorvosi körzet – 1097 Budapest, Drégely u. 19. szám alatti orvosi rendelő helyiségben történő – 
működtetésére 2022. augusztus 01-től 2027. július 31. napjáig, az Sz-9/2022. sz. előterjesztés 1. melléklete szerint 
feladatellátási szerződést köt a QUALITAS NOVUM KFT. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért 
személyesen felelős dr. Jelinek Benjamin Gábor orvossal (alapnyilvántartási szám: 69309), és felkéri a 
polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
9./ Javaslat a 23. háziorvosi körzet működtetésére  

Sz-63/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Jancsó Andrea: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk az Sz-63/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 



11 

 

 
ESZSICB 26/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. számú mellékletének II. fejezet 3.) fa., valamint fb. pontja alapján 
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 23. 
számú háziorvosi körzet 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. szám alatti orvosi rendelő helyiségben történő 
működtetésére, 2022. június 01-től 2027. május 31. napjáig, az Sz-63/2022. sz. előterjesztés melléklete szerint 
feladat-ellátási szerződést köt a Börzsöny Kft. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős dr. 
Bitó Krisztina orvossal (alapnyilvántartási szám: 59490), és felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 

Sz-39/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Jancsó Andrea: Van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-39/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 27/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságnak, az – Sz-39/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztést L. I.-
né vonatkozásában.” 
Határidő: 30 nap 

     (2 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Jancsó Andrea: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát, a nyílt ülést 13.26 órakor bezárom.  
 

k.m.f. 
 
  Jancsó Andrea 
  elnök-helyettes 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


