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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. március 9-én 

13.00 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 (igazoltan távol), 
Sajó Ákos (igazoltan távol), 
Deutsch László,  
Péter Lajos,  
Vida Barbara, 
Kelemen László, 
Illyés Miklós,  
Haladi-Bús Balázs tagok. 

 
Hivatal részéről: Döme Zsuzsanna alpolgármester, Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, dr. Ruzsits Ákos 
Jenő aljegyző, Hajdú Erika csoportvezető, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Janitz 
Gergő irodavezető, Hidasi Gábor sportreferens, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina – a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Mechler 
András - a FESZ Kft. igazgatója, Bodonyiné Molnár Margit – a FESZGYI igazgatója, Vinczéné Árvai Klára – a 
FESZGYI igazgató helyettese, szakmai vezetője, Márton József a FESZOFE Nonprofit Kft. igazgatója, Gyurákovics 
Andrea önkormányzati képviselő, Intzoglu István. 
 
 
Torzsa Sándor: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 fővel 
határozatképes, a bizottsági ülést 13.04 órakor megnyitom. Kérdezem, hogy van-e napirend előtti hozzászólás, 
vagy a napirendi pontokkal kapcsolatosan módosító javaslat? Tájékoztató jelleggel elmondom, hogy a meghívón 
szereplő két pályázati kiírást, a 69/2022. sz. „A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” című előterjesztést, és a 70/2022. számú 
„A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői 
(vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása” című napirendi pontot javaslom nyílt ülés keretében 
tárgyaljuk. Illetve érkezett egy módosító javaslat, ami most került kiosztásra Szilágyi Zsolt képviselőtől a 2. sz. 
napirendhez. Kérem, szavazzunk a napirendről a módosítással egyben. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 28/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázat kiírására 
 69/2022. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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2./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása 
 70/2022., 70/2/2022. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban 

26/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport 
Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására 

76/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
5./ Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére 

74/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
6./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra 
vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról 

85/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
7./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez  

83/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 
 

8./Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2022. évi költségvetési sorok felosztására 
Sz-72/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
9./ Javaslat a 2022. évi civil szervezetek, hátrányos helyzetű csoportok, szociális programok és alapellátási  
pályázatok kiírására 

Sz-73/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

10./ Javaslat a Sport Alap 2022-2025. évekre szóló pályázat kiírására 
Sz-74/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
11/ Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

Sz-75/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
12./ Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére 

Sz-67/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
13./ Javaslat a 6.,7.,9.,10. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

Sz-76/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 
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14./ Javaslat a Támogat-lak program támogatására 
Sz-77/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
15./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése 

Sz-79/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
16./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése alapján 

Sz-78/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 
 

17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 
Sz-98/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
18./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása 

Sz-115/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök 
 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázat kiírására 

69/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 69/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 29/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
69/2022. sz. – ” A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 10. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása 
 70/2022. 70/2/2022. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Torzsa Sándor: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Márton József igazgató úrnak az 
elvégzett munkát. Nem egy könnyű helyzetben vette át a céget, viszont szép és eredményes munkát ért el. Úgy 
döntött, mivel betöltötte a nyugdíjkorhatárt, ezért nyugdíjba vonul. Kellemes nyugdíjas éveket kívánunk Igazgató 
Úrnak, aki pont lemaradt arról, amikor megköszöntük neki a munkát. De majd a jegyzőkönyvből visszaolvassa. 
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Ehhez az előterjesztéshez érkezett egy módosító javaslat Szilágyi Zsolt részéről. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
észrevétel? Nincs. Kérem, először szavazzunk a 70/2/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 30/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
70/2/2022. sz.. – ”Módosító javaslat” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 10. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 70/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a módosító javaslattal 
együtt. 
 
ESZSICB 31/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
70/2022. és 70/2/2022. sz.. – ” A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása” című – 
előterjesztéseket. 
Határidő: 2022. március 10. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Még egyszer köszönjük Igazgató Úrnak a munkáját, nagyon nehéz időszakban vette át a céget, 
eredményes, szép munkát végzett. A nyugdíjas évekhez pedig jó munkát kívánunk. 
 
3./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban 

26/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester. 

 
Jancsó Andrea: 1 évre kötjük ezt a szerződést. Szeretném kérni a Hivatalt majd a jövőre nézve, hogy időben 
kezdjük el előkészíteni azt, hogy esetleg több szolgáltatóval is elkezdünk tárgyalni. Hátha egy kicsit gazdaságilag 
hatékonyabb rendszerben és egy kicsit más rendszert is tudunk esetleg a megversenyeztetéssel vagy 
tárgyalásokkal elérni, és egy jobb szolgáltatást nyújtani. 
 
Torzsa Sándor: Köszönjük szépen Képviselő Asszonynak az értékes hozzászólását. Kérem, szavazzunk a 
26/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 32/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
26/2022. sz. – ”Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 10. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport 
Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására 

76/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk a 76/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 33/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
76/2022. sz. – ”Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-
Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 10. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére 

74/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Misztikus név alatt futó előterjesztés. Hiba volt a rendszerben, mert az előző bizottsági ülésre 
hívták meg az illetékeseket. Nem tudom, hogy ez hogyan fordulhatott elő, most pedig nem látom, hogy jelen 
lennének. De nagyon értékes munkát végeznek ők, és nagyon szépen köszönjük nekik azt, amit itt segítettek 
nekünk előkészíteni. Ez egy nagyon nehéz és nagyon bonyolult terület, amelyre most elkészült egy szolgáltatási 
szerződés. Nagyon jó szívvel tudom támogatni, és megkérem szépen legközelebb a szakirodát, hogy akkor hívják 
meg az érintetteket, amikor tárgyaljuk valójában a napirendet.  
 
Jancsó Andrea: Támogatjuk ennek a szolgáltatási szerződésnek a megkötését, de szeretném megkérdezni 
Irodavezető Urat, hogy mivel több szolgáltatóval is szerződésben áll az Önkormányzat, hogy ezek között mi a 
különbség, és lehet-e arra lehetőséget találni, hogy ezeket a szétaprózódott szolgáltatási szerződéseket esetleg 
egy szolgáltatási körbe tudnák vonni? Vagy van-e indoka annak, hogy ez ennyire szétaprózódott és ilyen sok 
szolgáltatóval vagyunk szerződésben? 
 
Szilágyi Imre: Mindenekelőtt szeretném jelezni, hogy az előző bizottsági ülésre mi nem hívtunk meg senkit, tehát 
az iroda nevében nem ment ki megkeresés. Gondolom, hogy talán láthatták az akkori napirendi pontok között vagy 
a költségvetési sorok között szerepelhetett, gondolom, ezért jöhettek el. Ezért nem hívtuk meg őket most sem. A 
Képviselő Asszonynak a felvetésére reagálva, igen, több szervezettel van ilyen vagy ehhez hasonló típusú 
szerződése az Önkormányzatnak, szám szerint 5 fogyatékosokkal foglalkozó szervezettel. Az, hogy ez 
elaprózódik, annak egyik oka az, hogy ahogy felmerültek az igények, úgy igyekeztünk folyamatosan új ellátási 
szerződéseket kötni, hiszen az ellátási szerződések nagy részénél akkor is kell fizetni a szolgáltatást, ha nem 
vesszük igénybe. Tehát, ahogy jöttek be, úgy kötöttünk szerződéseket, illetve egy szolgáltatónál a korlátozott 
kapacitások miatt nem tudunk nagyobb mennyiségű férőhelyet vásárolni. Egy nagyon jó megoldás lehet, ha ilyen 
típusú szolgáltatást mi hoznánk létre, nyilván az egy komolyabb gondolkodást, illetve komolyabb költségeket vonna 
maga után, hogyha Ferencváros Önkormányzata saját szolgáltatási palettáját kibővítené egy ilyen körrel. Azt 
hiszem, hogy mindenre válaszoltam, ha bővebb tájékoztató szükséges Képviselő Asszonynak, akkor állok nagyon 
szívesen rendelkezésére. 
 
Torzsa Sándor: Képviselő Asszonyt szeretném megnyugtatni, biztos vagyok abban, hogy ebben a kérdésben egy 
alapos szakmai vita zajlott le, és az alapján került elénk ez az előterjesztés. Nem hiszem, hogy lenne okunk 
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kételkedni abban, hogy ez egy jó irány. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 74/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 34/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
74/2022. sz. – ”Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 10. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Deutsch László, a Bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
 
6./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra 
vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli 
átvilágításáról 

85/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Illyés Miklós: Tulajdonképpen mindegy a sorrend, mert mindkét előterjesztés erről szól. Éppen ez az érdekessége 
is egyúttal, mert az egyik ezt mondja, a másik azt. Nem tudom az Önkormányzat, illetve a vezetés szándékát, mert 
ez a jelentés egyfelől 278 oldalon keresztül azt taglalja, és egy nagyon alapos felmérés, mert elég sok párhuzamot 
tartalmaz, megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy oldalra kapták a pénzt a szaldósok, tehát elég nehéz követni, 
és egy jó összefoglalás jobb lett volna, főleg a végén, ahol van is persze egy-két javaslat. Azt látom Polgármester 
Asszony előterjesztésében, hogy ezt ő nem támogatja. A következő napirendben Tanácsnok Asszony azt javasolja, 
hogy ez az átszervezés történjen meg, és emellett érvel. Jó lenne látni, ha az Önkormányzat vezetésének igazából 
mi a szándéka. Egyes emberek, van, aki itt dolgozik, és a cégnél biztosan van véleménye az egészről. Jó lenne 
ebben tisztán látni. Megmondom őszintén, hogy ebben nehéz is dönteni. Vannak hiányosságok, arra vannak 
megoldások, és vannak előnyei is az átszervezésnek. Például a karbantartást említi, tehát van egy-két olyan dolog, 
amiben előre jutna a FESZGYI ebben az ügyben. Már most jelzem, hogy tartózkodni fogok mind a két kérdésben.  
 
Torzsa Sándor: A határozati javaslat itt arról szól, hogy nem támogatjuk azt, hogy a FESZGYI beintegrálódjon a 
FIÜK-be. Minden rendben van ezek szerint akkor az intézmény körül. Kérem, szavazzunk a 85/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
 
ESZSICB 35/2022. (III.9.) 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 Képviselő-testületnek az 
85/2022. sz. – ”Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti 
időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli 
átvilágításáról” című – előterjesztést.” 

 (1 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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7./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez  

83/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 

 
Torzsa Sándor: Ebben az előterjesztésben Jancsó Andrea arra tesz javaslatot, hogy mégis integrálódjon be a 
FESZGYI a FIÜK-be.  
 
Jancsó Andrea: Az előzőhöz azért nem tudok hozzászólni, mert nem én vagyok az előterjesztője, de itt el tudom 
mondani az érveimet, hogy miért tartom fontosnak azt, hogy a FESZGYI gazdasági része a FIÜK-höz kerüljön át. 
Többkörös egyeztetésen vagyunk túl mind a FESZGYI vezetőjével, mind a FIÜK vezetőivel. Ennek alapján született 
meg ez az ütemterv, ami tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy a gazdasági részünknek a beintegrálódása 
megtörténjen a FIÜK-be. Alapvető érvem az, hogy egy 170 fős szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény 
alapvetően a gazdasági management feladatokat sokkal nagyobb nehézségekkel tudja ellátni, mert maguk a 
vezetők is kiváló szociális szakemberek. Azt gondolom, hogy egy 170 fős intézmény egyébként megérdemli azt, 
hogy a vezetők kizárólag a szakmai tevékenységgel foglalkozzanak, és azt fejlesszék tovább a legjobb tudásuk 
szerint. Az, hogy a gazdasági rész átmegy a FIÜK-be, abszolút nem érinti az ő szakmai tevékenységüket, tehát 
minden ugyanúgy folytatódik tovább, ahogy az eddigiekben is. A munkamegosztási megállapodás, ami 
tulajdonképpen arról fog szólni, hogy a gazdasági részből mit ad át a FESZGYI a FIÜK-nek, az most fog majd 
konkretizálódni, tehát, hogy karbantartást, üzemeltetést, a pénzügyi gazdálkodást mind a következő időszakban 
fogják egy megállapodásban rögzíteni. Tulajdonképpen ez a szándéknyilatkozat arról szól, hogy kezdődjön meg 
ezeknek a feladat átadásoknak a konkretizálása, és utána a Képviselő-testület, illetve a Bizottság fogja magát a 
feladat, és munkamegosztási megállapodást jóváhagyni. 
 
Takács Zoltán: Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogyha megnézzük, ez a folyamat nagyban hasonlít arra, mint 
amikor egy multinacionális cég picit túlnő magán, és bizonyos ágazatokat kiszervez olyan cégeknek, akiknek az a 
szegmens specialitása, hogy tudjon a fő feladatára koncentrálni. Szerintem itt pontosan az a lényeg, hogy van egy 
szociális ágazatunk, és az ő feladata az, hogy a szociális szférát üzemeltesse a Ferencvárosban. Azt szeretné ez 
a döntés foganatosítani, hogy az erőforrásának a 100 százalékát erre tudja fordítani, és azok az egyéb kapcsolódó 
tevékenységek, amik vannak egy ilyen infrastruktúraüzemeltetésnél, azt végezze el az a cég, akinek az a feladata, 
hogy infrastruktúrát üzemeltet. Szerintem ez a feladat, erről van szó, ezt nagyon XXI. századi gondolkodásnak 
tartom. Remélem, hogy ezzel maga a FESZGYI is profitálni fog, és a hatékonysága nőni tud majd. 
 
Döme Zsuzsanna: Azért nyugtasson meg Igazgató Asszony, hogy eddig sem a szociális munkások cserélték ki a 
kilincset az intézményben. Remélem, hogy nem olyan szakembereknek kellett elvégeznie ezeket a karbantartási 
feladatokat az intézményben eddig sem. Csak annyit hangsúlyoznék, vagy azt nem látom igazán az érvelésben, 
hogy itt a karbantartásnak a fennakadása indokolja az átszervezésnek az elindítását, ha jól értem azt, ami itt elő is 
jött, hogy itt maga az intézmény átvilágítása, aminek a dokumentuma most van a Képviselő-testület előtt. Elég 
kockázatosnak tartok egy olyan átalakítást elindítani, ami ennek az egyébként elkészült anyagnak a 
figyelembevétele nélkül kezdődik el. Ezenkívül csak annyit emelnék ki, hogy nagyon-nagyon kockázatosak azok a 
giga gazdasági szervek, láttunk egy pár hasonlót, amikor több száz fős intézményeknek a karbantartását, vagy a 
krétával történő ellátását egy nagy giga intézmény végez. Mindkettő szervezet, akikről most beszélünk jóval 100 
fő fölötti, tehát az Önkormányzat életében jó nagy intézményeket jelent. Elképzelhető, és ezért javasolnám, hogy 
először az átvilágítás és a konkrét problémák felől kellene megvizsgálni azt, hogy azt helyben tudja-e átszervezni, 
vagy bizonyos területek megerősítésével a FESZGYI kezelni, vagy biztos, hogy indokolt-e, hogy a FIÜK-höz 
kerüljön ez az egész óriási terület, és biztos, hogy akkor az egy sokkal gyorsabb, komolyabb „kilincscseréket” fog-
e eredményezni, vagy csak egy nehezítés? Azt gondolom, hogy ez még egy olyan kérdés, amiről itt tárgyalni kell. 
Szeretném még hangsúlyozni, hogy magának ennek az előterjesztésnek az egyeztetése a városvezetéssel még 
nem történt meg, legalábbis én nem tudok róla, hogy itt az intézményekkel történt egyeztetés. Várnám azokat a 
konkrét problémákat, ami ezt a fajta teljes gazdasági és karbantartási átszervezését indokolja. Egy picit azért félek 
az olyan dolgoktól, mint a GAMESZ volt vagy a KLIK, ahogy működik. 
 
Deutsch László, a Bizottság tagja bejött az ülésterembe. 
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Torzsa Sándor: Először is azt szeretném rögzíteni, hogy a Demokraták Frakciójának az álláspontja a ciklus elején 
eléggé világosan az volt, hogy a FIÜK-öt meg kellene szüntetni, és az intézményeknek a gazdálkodását vissza 
kellene adni. Gyakorlatilag ezzel egyedüli álláspontot képviseltünk, tehát a városvezetés nem ebbe az irányba 
mozdult el. Akkor mi is változtattunk az álláspontunkon, hogy rendben van, ha nincs erre ilyen igény, nem merült 
fel ilyen igény más intézmények esetében, tehát más intézmények esetében elfogadható az, amit Alpolgármester 
Asszony érvel, akkor viszont teremtsük meg az egységes rendszert, mert így most egy kicsit összevisszaság van, 
hogy az egyik intézményünk így működik, a másik intézményünk meg amúgy működik. Nekünk a programunkba 
eléggé világosan bele van írva az, hogy mi igenis szeretnénk ezeket a „mamutjainkat” átalakítani, felszámolni. 
Csendben jegyzem meg, hogy azok közül az intézmények közül, amelyek a FIÜK-nél működnek, sok igazgatóval 
beszéltem, és rákérdeztem mindegyiküknél itt az elmúlt években, hogy esetlegesen szeretnének-e megszabadulni 
a „GAMESZOSÍTÁS”-tól? Egyetlenegy olyan intézmény sem volt, aki nem pozitívan vélekedett volna a FIÜK-ről. 
Kifejezetten az a félelem, ami kezdetben volt az intézményeknél, az almút. Sokkal inkább rettegnének az önálló 
gazdálkodástól, hogy újra azt nekik el kellene kezdeniük. Azt gondolom, hogy pedig ez valamilyen szempontból 
jobb tud lenni. Viszont azért azt is el kell mondani, hogy önmagában már a FESZGYI is eléggé nagyra nőtt ahhoz, 
hogy át kelljen alakítani valamilyen formában. Tehát az is, hogy 1 milliárdos intézmény, ez is egy nagy „mamut”. 
Ha ez a javaslat van most perpillanat, hogy a gazdálkodása legyen kiszervezve, akkor ezt tudom jó szívvel 
támogatni, illetve a Demokraták Frakciója tudja ezt jó szívvel támogatni. Azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy 
mi ezt azért tesszük, és azért reménykedünk ebben, mert ennél az intézménynél is szükség van arra, hogy 
elkezdődjön egyfajta racionalizálás. Itt ezért bízunk abban, hogy ez az átalakítás majd a nap végén, a működésbeli 
költségeken majd azért valamennyit fog egyébként jelenteni. Azt gondolom, hogy kezdjük el, tehát kell egyfajta, 
szó jó értelmében vett, bátorság, hogy hozzányúljunk ezekhez a problémákhoz és megoldjuk. Azt gondolom, hogy 
az, amit Alpolgármester Asszony jelzett, egy nagyon fontos igény, hogy ezt az egész folyamatot nyilván csak 
párbeszédben lehet hatékonyan menedzselni, és arra kérek mindenkit, hogy a párbeszédre legyünk nyitottak, és 
tényleg mindenkinek az legyen az elsődleges szempontja, hogy egy hatékony és egy jó működési mechanizmus 
jöjjön létre. Megnézetem az intézménynek az átvilágítását, maradjunk annyiban, hogy semmi olyan égbekiáltó 
nincs ennél az intézménynél, viszont tipikusan olyan problémák vannak, amelyekkel kell foglalkozni, amelyeket kell 
egyébként kezelni, és azt gondolom, hogy ez az átalakítás orvosolni fogja ezeket a problémákat, és ez egy 
hatékonyabb megoldás lesz. 
 
Gyurákovics Andrea: Elolvastam ezt a jelentést, amit most nem hoztam magammal, de holnapra ígérem, hogy ki 
fogom keresni, mert kijelölgettem azokat a részeket, ahol valamilyen hiányosságot tapasztaltam ebben a 
jelentésben. Most, ami nekem vita közben eszembe jutott, az például az volt, és itt referálnék Döme Zsuzsának 
arra a mondatára, hogy „kilincscseréről” van szó. Nem, ezt ne próbáljuk meg így lehúzni erre a szintre, mert teljesen 
fölösleges. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy a gazdasági rész úgy menne hozzá, és ha elolvasta ezt az 
átvilágítást, akkor le is írja, hogy például a beszerzéseknél árajánlatokat kell bekérni, amelyek elmaradtak, vagy 
például a kintlévőségeknek a behajtása nem valósult meg. Ez nem a FESZGYI felé bármilyen kritika a részemről, 
hanem egyszerűen ez valóban olyan szintű, és olyan nagymértékű munka, amit ők végeznek a szakmai munka 
mellett, ez valóban egy külön apparátust igényelne, ami valószínűleg nem áll a rendelkezésre, mint például egy 
FIÜK-nél, akik tulajdonképpen ezzel is foglalkoznak. Talán az segítség is lesz a FESZGYI szakmai részére. A giga 
szervezetekről pedig csak annyit, hogy a FEV IX. Zrt. is egy gigaszervezet, elég sok minden tartozik hozzá elég 
sok emberrel, mégsem illeti senki kritikával.  
 
Torzsa Sándor: Képviselő Asszony biztosan az előző képviselő-testületi üléseken nem vett részt, aztán a FEV IX. 
Zrt-t ért kritikákat átlapozta akkor a jegyzőkönyvekben. További kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a 
83/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 36/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
83/2022. sz. – ” Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott 
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 10. 
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Felelős: Torzsa Sándor elnök 
      (6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 

8./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2022. évi költségvetési sorok felosztására 

Sz-72/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Az előterjesztésben szereplő 4. számú határozati javaslatban a 3357. sorszámú költségvetési 
soron van egy 1 millió forintos költség, ami majdhogy nem a költségkeretnek az egyharmadát adja.  Ez az „Ifjúsági 
és drogprevenciós feladatok”, ami a FESZGYI-nek juttatna 1 millió forintos támogatást. Azt gondolom, hogy eddig 
az volt a gyakorlat, hogy az intézmények az ilyen típusú költségeiket a költségvetés megalkotásakor beállítják, nem 
tartom azt jó gyakorlatnak, hogy ilyen bújtatott módon kerüljenek be ezek a költségek a költségvetésbe. Ennek a 
sornak nem az a célja, hogy intézményt finanszírozzunk belőle, hanem az a célja, hogy ifjúsági és drogprevenciós 
feladatokat finanszírozzunk az intézményen túl. Az intézménynek van egy 1 milliárd forintos működési 
költségvetése, azt gondolom, hogy ezt ott kellett volna beállítani. Szeretném megkérni Alpolgármester Asszonyt, 
hogy ezt a költségvetési sort gondoljuk át, mert ezt mi így ebben a formában nehezen tudjuk támogatni. Egyenként 
fogom feltenni ezeket a költségvetési sorokat szavazásra. Kérem, szavazzunk az Sz-72/2022. sz. előterjesztés 1. 
sz. határozati javaslatáról, a 3145 „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” költségvetési 
előirányzatának felhasználásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 37/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 
1. 3145. „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” költségvetési előirányzat felhasználását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

"3145." számú "Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat" megnevezésű költségvetési 
előirányzat  

2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg 

(Ft) 

FEGYIÖK működése + IX. Pályaválasztási Börze 100 000  

IX.IFI FESZT - Ifjúsági Fesztivál 1 000 000  

DÖK pályázat 1 500 000  

Ifjúsági foglalkozások: baba mama kézműves foglalkozás 260 000  

Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal 40 000  

Tartalék 100 000 

Összesen: 3 000 000  

Határidő: 2022. március 9. 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 

 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-72/2022. sz. előterjesztés 2. sz. határozati javaslatáról, a 3301 
„Egészségügyi prevenció”-ra vonatkozó költségvetési előirányzatának felhasználásáról. 
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ESZSICB 38/2022. (III.9.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 
2. 3301. „Egészségügyi Prevenció” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

"3301." számú "Egészségügyi Prevenció" megnevezésű költségvetési előirányzat  
2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Alapellátási pályázat 2022. 5 000 000  

Szűrővizsgálatok, prevenciós előadások, rekreációs foglalkozások 11 000 000  

Összesen: 16 000 000  

Határidő: 2022. március 9. 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-72/2022. sz. előterjesztés 3. sz. határozati javaslatáról, a 3355 
„Idősügyi koncepció”-ra vonatkozó költségvetési előirányzatának felhasználásáról. 
 
ESZSICB 39/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 
3.  3355. „Idősügyi koncepció” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat  
2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, 
ismeretterjesztő programok 

1 787 000  

Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok 1 715 000  

Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő    300 000  

Klubfoglalkozások    340 000  

Szellemi frissességet elősegítő programok 1 058 000 

Szépkorúak köszöntése    600 000  

Eszközbeszerzés     200 000  

Összesen:   6 000 000  

Határidő: 2022. március 9. 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Döme Zsuzsanna (Ügyrend): Akkor előterjesztőként kérem, hogy ezt a H52 Ifjúsági Iroda drogprevenciós 
programjának a részét tegyük át a tartalék soron szereplő 100 ezer forinthoz, és ezzel a módosítással szavazzanak 
a költségvetési sor felosztásáról. 
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Torzsa Sándor: Tehát az előterjesztő befogadta ezt a módosító javaslatot, hogy ez később kerülne felosztásra. 
Kérem, hogy így szavazzunk az Sz-72/2022. sz. előterjesztés 4. sz. határozati javaslatáról, a 3357 „Ifjúsági és 
drogprevenciós feladatok”-ra vonatkozó költségvetési előirányzatának felhasználásáról. 
 
ESZSICB 40/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 
4. 3357. sorszámú „Ifjúsági és drogprevenciós feladatok” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

"3357" számú " Ifjúsági és drogprevenciós feladatok " megnevezésű költségvetési előirányzat  
2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

KEF működése 500 000  

IX. Feri FESZT és Diákmunka börze 600 000  

Iskolai prevenciós foglalkozások 500 000  

Ifjúsági iroda /H52/ támogatása 0 

Szociálpolitikai Kerekasztal konferencia 100 000  

Tartalék 200 000  

Összesen: 3 000 000  

Határidő: 2022. március 9. 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

      (8 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Szerintem a határozati javaslat többi pontjáról dönthetünk egyben. Kérem, hogy szavazzunk az 
Sz-72/2022. sz. előterjesztés 5-10. sz. határozati javaslatairól egyben.  
 
ESZSICB 41/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 
5. 3412. sorszámú „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

"3412." számú "Sport és szabadidős feladatok" megnevezésű költségvetési előirányzat  
2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Lakossági sport és szabadidős rendezvények 12 300 000  

Sporteszközbeszerzés 700 000  

Nyári napközis tábori programok; Sportgála 4 000 000  

Egyedi kérelmek 3 000 000  

Összesen: 20 000 000  

Határidő: 2022. március 9. 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 
 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 42/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 
6. 3413. sorszámú „Diáksport” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

"3413." számú "Diáksport" megnevezésű költségvetési előirányzat  
2022.. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Ferencvárosi köznevelési intézmények diáksport 
tevékenységének támogatása 

2 000 000  

Összesen: 2 000 000  

Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 

ESZSICB 43/2022. (III.9.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 
7. 3416. sorszámú „Sport Alap” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

"3416." számú "Sport Alap" megnevezésű költségvetési előirányzat  
2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Sport Alap pályázat kiírása 20 000 000 

Összesen:             20 000 000 

Határidő: 2022. március 9. 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 44/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 
8. 3202. sorszámú „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” költségvetési 
előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

"3202." számú "Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok" megnevezésű 
költségvetési előirányzat  

2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Roma kulturális események 500 000 Ft 

2022. karácsonyi fenyőfa és ajándékcsomag 2 100 000 Ft 

Hátrányos helyzetű csoportok reprezentáció, érzékenyítés, 
programok 

900 000 Ft 
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Pályázat ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai 
akadálymentesítésére 

1 000 000 Ft 

Támogat-lak program 1 500 000 Ft 

Összesen:              6 000 000 Ft 

Határidő: 2022. március 9. 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 45/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 
9. 3972. sorszámú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása” megnevezésű 
költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

"3972." számú "Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása" megnevezésű 
költségvetési előirányzat 2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása 
(koordináló szakbizottság: ESZSICB) 

5 500 000 

Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak 
támogatása 

(koordináló szakbizottság: ESZSICB) 
4 000 000 

Szociális tevékenységek támogatása 
(koordináló szakbizottság: ESZSICB) 

3 000 000 

Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi 
vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen 

(koordináló szakbizottság: KOENB) 
6 500 000 

Kulturális tevékenység támogatása 
(koordináló szakbizottság: KOENB) 

6 000 000 

Kreatív helyi kezdeményezések támogatása 
(koordináló szakbizottság: KOENB) 

2 000 000 

Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az 
Aszódi-lakótelepen 

(koordináló szakbizottság: KOENB) 
3 000 000 

Összesen:              30 000 000  

Határidő: 2022. március 9. 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
10. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság jelen határozat 1-9. pontjában meghatározott 
költségvetési előirányzatai tekintetében felkéri a polgármestert a szükséges megállapodások megkötésére, a 
vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb szükséges intézkedés 
megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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9./ Javaslat a 2022. évi civil szervezetek, hátrányos helyzetű csoportok, szociális programok és alapellátási  
pályázatok kiírására 

Sz-73/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Az előterjesztés határozati javaslatának 1-8. pontjában kipontozott rész szerepel, melyekre a 
Bizottság részéről kell tagot delegálni. A FIDESZ frakciónak kellene delegálni mindegyik ilyen előkészítő 
Bizottságba tagot. Van egy remek ötletem. Nem lehetne, hogy mindenhová Illyés Miklós bizottsági tagot delegáljuk? 
Ez egy forradalmi ötlet lenne, a háttérben ezt már „lepacsiztam” Illyés Miklóssal. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás? 
 
Gyurákovics Andrea: Bölcs és alapos javaslatát megbeszélve, a frakciónk támogatja az Ön javaslatát. Köszönjük 
szépen, hogy ennyire figyeli a FIDESZ frakció működését. 
 
Torzsa Sándor: Alapos előkészítő munkát igyekszünk végezni, itt is a párbeszéd hívei vagyunk.  
 
Szilágyi Imre: Igazából Elnök Úr egy kicsit több lenne, mint egy sima hozzászólás, inkább egy ilyen módosító 
típusú javaslattal élnék, amit Alpolgármester Asszonnyal egyeztettünk. A hétfői napon volt egy civil fórum az FMK-
ban, ahol több szervezet képviseltette magát azok közül a pályázók közül, akik az elmúlt sok-sok évben egyébként 
pályáztak az Önkormányzat által kiírt akár kulturális, akár szociális tárgyú pályázatokra. Ott ismertetésre kerültek 
azok a pályázati kiírások, szám szerint 7 pályázat, amit mind a szociális, mind a kulturális Bizottság fog megtenni. 
Ezekhez a pályázati kiírásokhoz jöttek értékes észrevételek az ott jelenlévőktől. Az ő kívánságaikat meghallgatván 
szeretnék tenni kettő pályázati módosítót, összesen háromhoz, tekintettel arra, hogy az idei évtől sikerül elérni azt, 
hogy online is be lehessen nyújtani a pályázatokat. Az anyag kiküldésekor ez még egy picit bizonytalan volt, még 
informatikai egyeztetések voltak, viszont a hétfői nappal bebizonyosodott az, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani úgy, 
hogy a határozati javaslatoknál az 1., 3. és 5. határozati javaslatának esetében szeretném kérni, hogy a határidő 
március 11. helyett március 16 legyen, ami azt jelenti, hogy március 16-án írnánk ki ezeket a pályázatokat úgy, 
hogy akkor kerül fel a pályázati kiírás és az elektronikus űrlapok is akkor már elérhetőek lesznek. Mindegyik 
pályázat, tehát a civil szervezetek működésének támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok szabadidős 
programjainak támogatása, valamint a szociális tevékenységek támogatása pályázatoknál a 11. pont első francia 
bekezdése kiegészülne, a zárójelben lévő rész úgy, hogy „elektronikus”, tehát, hogy lehetőséget biztosítunk 
elektronikus benyújtásra,  a 2. francia bekezdés úgy hangzana, hogy:” A pályázatokat postai úton 1 eredeti, aláírt, 
hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük 
átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat, elektronikus úto 
nbenyújtott pályázatok esetében csak a hiánytalanul kitöltött űrlap és a feltöltött nyilatkozatok, lehetőség szerint 
elektronikus aláírással ellátott, esetében áll módunkban értékelni a pályázatokat! A 11. pont harmadik francia 
bekezdése: ”Amennyiben a nem elektronikus úton pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő 
továbbításra, abban az esetben kérjük, a teljes pályázati dokumentumot a humanszolg@ferencvaros.hu címre 
megküldeni szíveskedjen.” Innen kihúzásra kerül: ”A csak elektronikus úton megküldött pályázati dokumentum 
érvénytelen.” rész. Valamint a pályázati felhívások 12. pontjának 3. francia bekezdése kikerülne innen, ami arról 
rendelkezett az eredeti anyagban, hogy: ”Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.” Tehát ez lenne 
mind a három pályázatra vonatkozó változtatás a pályázati kiírásra, és az 1. sz. mellékletben szereplő ”jogi 
személyiséggel rendelkező civil szervezetek működésének támogatása pályázatnál”. Javasoljuk módosítani a civil 
fórumon elhangzottak szerint a 3. pontnál a pályázat tárgyát kiegészíteni azzal, hogy: ”a működési költségek, 
internet és telefonköltségek kapcsán, valamint a weboldal fenntartásának a költségei”-vel bővüljön ki ez a kör. A 
hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása, ami a 2. számú melléklet, ott szintén a 3. 
pont, a pályázat tárgya kiegészülne annyiban, hogy: ” Pályázni lehet ferencvárosi hátrányos helyzetű, és időskorú, 
tehát ide bekerül az ”és időskorú” lakosságért végzett civil szervezetek programjainak támogatására. Minden más 
változatlan maradna. Remélem, követhető voltam. 
 
Torzsa Sándor: Igen, mindjárt visszamondom Irodavezető Úrnak a módosításokat. Arra szeretném kérni, hogy 
értjük, hogy miről szól, azt 2 mondatban össze lehet foglalni, az egyik az, hogy be lehet adni elektronikusan is a 
pályázatokat, a másik meg az, hogy telefonszámlára és internetre is igénybe lehet venni a pályázatot. Arra 

mailto:humanszolg@ferencvaros.hu
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szeretném kérni majd az Irodavezető Urat, hogy a határozathozatal után, mert ugye ez a kettő, csak ez egy kicsit 
”bikkfa” nyelven van megfogalmazva, hogy szabályos legyen, legyen kedves a bizottsági tagoknak a végleges 
pályázati kiírást ezekkel a módosításokkal elküldeni.  
 
Döme Zsuzsanna: Igazából összefoglalta két mondatban Elnök Úr. A második résznél itt azon túl, hogy üdvözlöm 
én is az elektronikus lehetőséget, ”kis lépés az emberiségnek, nagy ugrás a kerületünknek” végre ezentúl. Az 
internet illetve weboldal fenntartására eddig is volt lehetőség, tehát nem változik magának a pályázatnak a tartalmi 
része, igazából csak az ott jelenlévő civilek kérték azt, hogy ezt hangsúlyozzuk is, hogy ők is lássák, hogy az 
beletartozik a közüzemi díjak közé. Tehát tartalmi dolog nincs, csak pontosítottunk a pályázati szövegen. 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-73/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról egyben úgy, hogy a 
kipontozott részekre Illyés Miklós neve kerüljön be és a módosító indítvánnyal egyben szavazunk. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 46/2022. (III.9) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:  
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” 
során elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 5.500.000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét 
„Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása” pályázatra, egyben jóváhagyja az Sz-73/2022. számú 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri 
a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2022. március 16.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ a „Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása” pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági 
és Civil Bizottsága által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a 
beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a 
bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. dr. Kelemen Miklós Sándor, Humánszolgáltatási Iroda, - civil ügyekkel foglalkozó tisztviselője  
4. Illyés Miklós az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv támogatása” során 
elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 4.000.000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét 
„Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása”-ra, egyben jóváhagyja az Sz-73/2022. 
számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2022. március 16.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ a „Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása” pályázat Egészségügyi, Szociális, 
Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását 
megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd 
döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi 
személyeket választja: 
1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, csoportvezető  
4.  Illyés Miklós az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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5./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” 
során elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 3.000.0000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt 
szét „Szociális tevékenységek támogatása” pályázatra, egyben jóváhagyja az Sz-73/2022. számú előterjesztés 3. 
számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2022. március 16.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
6./ a „Szociális tevékenységek támogatása” pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága 
által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati 
anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-
testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, csoportvezető  
4- Illyés Miklós az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
7./ a hatályos költségvetési rendelet költségvetési rendelet 3301. számú „Egészségügyi prevenció” során 
elkülönített 16.000.000,- forintos keretösszeg terhére 3.000.000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét a 
„Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt 
fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatása” pályázatra, egyben jóváhagyja az Sz-73/2022. számú 
előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri 
a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő megküldéséről az érintettek részére. 
Határidő: 2022. március 11. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
8./ A közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt 
fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és 
Civil Bizottsága által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a 
beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a 
bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, - egészségüggyel foglalkozó tisztviselője  
4. Illyés Miklós az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 

10./ Javaslat a Sport Alap 2022-2025. évekre szóló pályázat kiírására 

Sz-74/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Itt is kell tagot delegálni itt is a FIDESZ frakciótól kérünk egy javaslatot.  
 
Gyurákovics Andrea: Javaslatot tennék arra, hogy ebbe a Bizottságba Zombory Miklós személye kerüljön be, aki 
az előző szférában többek között a sportért felelős Alpolgármester volt.  
 
Torzsa Sándor: Megtisztelő javaslat, köszönjük szépen, akkor ezzel a kiegészítéssel teszem fel a határozati 
javaslatot. Kérem, szavazzunk az Sz-74/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Zombory Miklós személyére 
vonatkozó kiegészítéssel. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 47/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 
1. elfogadja az Sz-74/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt 2022-2025. évi időszakra 
kiírt Sport Alap pályázati felhívást, a kapcsolódó formanyomtatványt valamint a támogatási szerződés tervezetét, 
és felkéri polgármester asszonyt, hogy a Sport Alap pályázati felhívás helyben szokásos módon történő 
megjelentetéséről intézkedjen. 
Határidő: 2022. március 11. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2. a „Sport Alap” pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága által történő - 
alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 
tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület 
számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  
2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. Hidasi Gábor, Humánszolgáltatási Iroda, - sport ügyekkel foglalkozó munkatársa 
4. Zombory Miklós, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére 

Sz-67/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk az Sz-67/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 48/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati 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 3. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. január 01. 
napjától 2022. december 31. napjáig az A-Z Dental Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Gyuró Zoltán orvossal kötött 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 
9-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Darvas Sándor (nyilv.sz:49787)   saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4. 
dr.Rajcsányi Barbara Andrea (nyilv.sz:54083)  saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4. 
dr. Gyuró Fanni Alexandra (nyilv.sz.:92794)    dr. Gyuró Zoltán rendelési idejében,  

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4.” 
és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 



18 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
                (9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Irodavezető Úrnak javaslom legközelebb azt a gombot használni. Újra megnyitom a vitát, de nem 
vonjuk még vissza a határozatot egyelőre, mert nem tudom, hogy mit akar mondani, majd kiderül. 
 
Szilágyi Imre: Ide is javasolnám, hogy delegáljon valakit a Bizottság. 
 
Torzsa Sándor: Miért kell? Kérem, hogy az előző határozati javaslatot vonjuk vissza. 
 
ESZSICB 49/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az ESZSICB 48/2022. (III:9.) sz. 
határozatát visszavonja: 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Akkor most megkérdezem, hogy miért kell a működtetésére delegálni? A kiküldött napirenden a 
11. napirendi pontként az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetése szerepel és nem az 1. sz. fogorvosi körzet. 
 
11./ Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

Sz-75/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Akkor tisztázzuk, majd lesz olyan napirend, hogy 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére. Ennél a 
napirendnél valóban szükséges a kipontozott részhez személyt delegálni, és ismét a FIDESZ frakciónak a 
segítségét kérem, hogy oldjuk fel ezt a helyzetet. 
 
Gyurákovics Andrea: A 11. napirendi pontnál is a bizottsági tagságra Zombory Miklóst javasoljuk. 
 
Torzsa Sándor: Köszönöm szépen az előterjesztést is, hiába kire számítson az ember, ha nem a FIDESZ-re, és 
ha valaki ráadásul még szocialista is. Kérem, szavazzunk az Sz-75/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról 
úgy, hogy a kipontozott részre Zombory Miklós neve kerül be. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 50/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a tartósan betöltetlen, a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati 
rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű 1. sz. házi gyermekorvosi körzet 
működtetésére a jelen előterjesztés melléklete szerint pályázatot hirdet meg, és felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat meghirdetéséről a jogszabályban előírt fórumokon. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1. sz. házi gyermekorvosi praxis működtetésére meghirdetett pályázat Bizottság által 
történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen 
véleményezi, majd döntésre előkészíti a Bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi 
személyeket választja: 
1. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
2. Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző vagy az általa megbízott személy 
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3. dr. Külkey Orsolya, ferencvárosi házi gyermekorvos,  
/dr. Király Balázs fővárosi házi gyermekorvosi kollegiális vezető ajánlására/ 

4. Zombory Miklós, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő 
és a javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
12./ Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére 

Sz-67/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk az Sz-67/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 51/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati 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 3. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. január 01. 
napjától 2022. december 31. napjáig az A-Z Dental Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Gyuró Zoltán orvossal kötött 
feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 
9-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Darvas Sándor (nyilv.sz:49787)   saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4. 
dr.Rajcsányi Barbara Andrea (nyilv.sz:54083)  saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4. 
dr. Gyuró Fanni Alexandra (nyilv.sz.:92794)    dr. Gyuró Zoltán rendelési idejében,  

rendelés helye:1093 Budapest, Pipa u. 4.” 
és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
13./ Javaslat a 6.,7.,9.,10. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

Sz-76/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk az Sz-76/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 52/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján 
úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
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Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 6. sz. házi gyermekorvosi körzet 
működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és 
az ellátásért felelős dr. Ravasz Ágnes orvossal kötött feladatellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési 
rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Ventilla Márta   saját rendelési idejében,  

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben  
dr. Harangozó Krisztina Erzsébet saját rendelési idejében,  

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Kiss Magdolna Krisztina dr. Ravasz Ágnes rendelési idejében, 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Ravasz Ágnes rendelési idejében 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Solt Mária dr. Ravasz Ágnes rendelési idejében,  

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben” 
és felkéri a polgármestert a feladatellátási 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.) önkormányzati 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.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. házi gyermekorvosi körzet 
működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és 
az ellátásért felelős dr. Ventilla Márta orvossal kötött feladatellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési 
rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Ravasz Ágnes  saját rendelési idejében,  

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben  
dr. Harangozó Krisztina Erzsébet saját rendelési idejében,  

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Kiss Magdolna Krisztina dr. Ventilla Márta rendelési idejében, 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia dr. Ventilla Márta rendelési idejében, 

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Solt Mária   dr. Ventilla Márta rendelési idejében,  

1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőben” 
és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati 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.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 9. sz. házi gyermekorvosi körzet 
működtetésére 2021. július 01. napjától 2026. június 30. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az 
ellátásért felelős dr. Csécsei Márta Éva orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a 
helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Kiss Éva   saját rendelési idejében,  

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben  
dr. Külkey Orsolya  dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében,  

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Kiss Magdolna Krisztina dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében, 
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1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia dr.  Csécsei Márta Éva rendelési idejében, 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Solt Mária  dr. Csécsei Márta Éva rendelési idejében,  

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben” 
és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati 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.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. házi gyermekorvosi körzet 
működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és 
az ellátásért felelős dr. Kiss Éva orvossal kötött feladatellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési rend 
alábbiak szerinti módosításához 2022. március 9-től:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Csécsei Márta Éva  saját rendelési idejében,  

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben  
dr. Külkey Orsolya  dr. Kiss Éva rendelési idejében,  

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Kiss Magdolna Krisztina dr. Kiss Éva rendelési idejében, 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Matavovszky-Majoros Xénia dr.  Kiss Éva rendelési idejében, 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben 
dr. Solt Mária  dr. Kiss Éva rendelési idejében,  

1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőben” 
és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
14./ Javaslat a Támogat-lak program támogatására 

Sz-77/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-77/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 53/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletében szereplő 3202. számú „Helyi esélyegyenlőségi program 
végrehajtásával összefüggő feladatok” költségvetési előirányzat terhére a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére 
1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt a TámogatLak program megvalósítására, egyben 
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről.  
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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15./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése 
Sz-79/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Itt 2 kérvényező van. Az egyik W. B., ha jól ejtem a nevét, a másik pedig Gy. Z. Az első az …… 
u. . szám alatti lakásnak a bérlője, egy majdnem 50 négyzetméteres lakást vásárolhatna meg 16 millió forintért, a 
másik egy 35 négyzetméteres lakásnak a bérlője a …… u. ………-ban. Itt a vételi ár 11.460.000,- Ft lenne. Azt 
javaslom, hogy a Bizottság külön-külön szavazzon a határozati javaslatokról. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk az Sz-79/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, W. B. vonatkozásában. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 54/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Polgármesternek a ……………….. szám 
alatti lakás W. B. bérlő részére 16.320.000,- Ft vételáron történő elidegenítését. 
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-79/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, Gy.Z. 
vonatkozásában. 
 
ESZSICB 55/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Polgármesternek a ………………….szám 
alatti lakás Gy. Z. bérlő részére 11.460.000,- Ft vételáron történő elidegenítését. 
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
16./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése alapján 

Sz-78/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Itt Sz. Z.-ról, B. L.-ről, H. Cs.-ról, H. I.-ről, L. L.-ról, B. M.-ről, B.  I.-ről van szó, Szeretném azt 
megkérdezni a jelen lévő Irodavezető Úrtól, hogy a kerületnek hány olyan üres lakása van, ami beköltözésre 
alkalmas? 
 
Janitz Gergő: Jelenleg 74 darab beköltözhető lakással rendelkezünk. 
 
Torzsa Sándor: Köszönöm szépen. Azt is szeretném megkérdezni, hogy a mi lakásrendeletünk egy évben hány 
lakásnak a kiosztását teszi lehetővé? 
 
Janitz Gergő: A lakásrendeletünk szabályozza a különböző jogcímeken bérbeadható lakások számát, ami 
számszerűsítve 62 darabot jelent évente. Ugyanakkor vannak olyan bérbeadási jogcímek, amik előre nem látható 
okok következtében alakulnak ki, rossz műszaki állapot, illetve egyéb vis major helyzetek, amikor valakit át kell 
raknunk másik lakásba. Ezen a darabszámon felül kell teljesítenünk a rehabilitációs épület kiürítés során keletkező 
igényeket is. 
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Torzsa Sándor: Ennek tudatában nekem meg kell kérdeznem azt, hogy jövőre akkor gondolom lakásvásárlást 
tervez az Önkormányzat, hiszen nem fogjuk tudni betartani a lakásrendeletben lévő lakásoknak a számát. Vagy 
hogyan fogjuk ezt megoldani, hogy tudjuk teljesíteni a lakásrendeletben foglalt kötelezettségeinket? Hiszen idén ki 
fogunk osztani, kiosztunk 62 darab lakást, és van 74 darab.  
 
Janitz Gergő: Azt nem tudom, hogy Önök mit terveznek, ugye Önök a döntéshozók. Az, hogy a jövő évi 
költségvetésben lesz-e lakásvásárlásra elkülönített keret, a jövő év elején a költségvetés elfogadásakor fog 
kiderülni. Egyébként ezeknél a rendeletben szabályozott jogcímeknél van mozgástere az Önkormányzatnak, 
hiszen ugyanúgy, ahogy úgymond a polgármesteri méltányosságnál, tehát a jelen napirend tárgyát képező 
ügyekben, ez is ugyanúgy egy opcionális bérbeadási jogcím, mint ahogy a különböző lakáspályázatok, ugye a 
piaci, a költség elvű és a szociális lakáspályázat, ami adható. Illetve idetartoznak az évenkénti szolgálati 
lakásjuttatások is, ami szintén egy 11 db-os lakáskontingenst tesz lehetővé, de ezt sem kötelező jelleggel, hanem 
ez is egy lehetőség az Önkormányzat számára.  
 
Torzsa Sándor: Lenne még egy kérdésem, ezen a 74 darab lakáson felül gondolom, hogy van még az 
Önkormányzatnak olyan lakása is, hogyha mondjuk esetlegesen tűz ütne ki valamelyik önkormányzati 
bérházunkban és lakhatatlanná válnának az ott lévő lakások, akkor onnan bármikor át tudjuk őket onnan költöztetni, 
tehát nem veszélyezteti azt, hogyha most kiosztjuk ezt a 74 darab lakást, akkor marad még annyi lakásunk, hogy 
bármikor át tudjuk költöztetni őket, hogy hol milyen vis major helyzet alakul ki, hogy abba a 74 darab lakásban már 
ez a szám is benne van. 
 
Janitz Gergő: A 74-es szám az összes jelenleg beköltözhető üres lakásaink számát jelenti. Tehát minden esetben 
itt az elmúlt 30 évben sosem volt olyan, hogy ne lettek volna adott veszélyhelyzetre vagy azonnali intézkedést 
igénylő esetekre félretéve üres lakásaink. Nyilván a lakásgazdálkodásban ez a nehézség, és ez a szépség is, hogy 
folyamatosan a következő feladatokkal előrekalkulálva készítjük elő a lakásokat. Egyébként a 74 darab jelenleg 
beköltözhető üres lakás mellett jelenleg 7 darab lakás felújítása zajlik, amik jó eséllyel a hónap végére elkészülnek. 
Ezek még a tavaly év vége folyamán kerültek kiadásra a vállalkozóknak. Most a tegnapi nap folyamán került kiírásra 
újabb 6 darab üres lakás helyreállítása, illetve előkészítés alatt van további 13 lakásnak a felmérése és a kiírása. 
Tehát ezt a feladatot a Vagyonkezelési Iroda folyamatosan végzi, és a különböző jogcímeken megürülő üres 
lakásokat felmérve, és azokat a rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve az előttünk álló feladatokkal 
összhangba hozva, gondoskodunk arról, hogy a megfelelő célokra biztosítsuk az Önkormányzatnak a beköltözhető 
üres lakásokat.  
 
Gyurákovics Andrea: Bár nem vagyok az előterjesztő nevében szóló, de elolvasva az előterjesztést nekem úgy 
tűnik, és kérem szépen ebben az Irodavezető Úrnak a megerősítését, hogy egyetlen egy kérelmezőt, kivéve az 5-
öst, aki a Lázár László, a többieknél úgy olvastam ki, hogy ők egyébként valahol laknak most. Tehát leadnak egy 
lakást így leegyszerűsítve és helyette kérnek egy másikat. Tehát elméletileg a lakásállomány ebből a szempontból 
úgy változik, hogy egy emeleti lakás helyett földszinti lakást kér, vagy jobb megközelíthetőségű lakást kérnek, én 
ezt úgy értelmezem a többi kérelmezőnél.  
 
Janitz Gergő: Igen, illetve a 6-os számú kérelmező, aki az édesanyjával lakik, ott lenne még olyan, hogy abból a 
lakásból szeretne elköltözni, és mivel az édesanyja a lakás bérlője, ő ott maradna, tehát az jelentene még plusz 
lakásigényt ilyen szempontból. 
 
Torzsa Sándor: A Bizottság figyelmét arra szeretném felhívni, hogy egy ilyen helyzetben azért kiemelten 
körültekintésre van szükség, tehát itt látjuk azt, hogy most 7 lakást fogunk kiosztani, és március van, következő 
bizottsági ülésen egy másik előterjesztéssel kapcsolatosan újabb 8 lakást, csatolgatjuk a lakásokat, merthogy nincs 
rá szükség. Van egy másik előterjesztés, ahol lakást vonunk ki a forgalmi állományunkból. A mai nap során 20 
darab lakás sorsáról dönt az Önkormányzat összességében. Ennek tudatában és ennek felelősségében azt a 
javaslatot fogalmaznám meg, hogy mivel 74 darab olyan lakásunk van, amit ki tudunk osztani, és 62 darabot oszt 
ki a rendeletünk, és ebben benne vannak a vis major helyzetre félretett lakások is, hogy alkalmazzuk azt a 
megoldást, hogy minden egyes igénylőt felkeres a Bizottság 2 tagja, tehát nézzük meg azt, hogy kik azok, akik 
valóban ezek közül a legrászorultabbak, és kerüljön vissza ez az előterjesztés a Bizottság elé. Ezzel párhuzamosan 
pedig szeretném megkérni Irodavezető Urat, és a lakásrendelet kapcsán is el fogjuk mondani, hogy mivel úgy 
látjuk, hogy a lakásrendeletünk jövőre nem fog tudni teljesülni, ebből kifolyólag egy cselekvési tervet el kellene 
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kezdeni kidolgozni. Vagy úgy, hogy csak annyi lakást lehet kiosztani egy évben, ahogy lakás megüresedett az 
előző évben, vagy úgy, hogy be kell állítani lakásvásárlásra forrásokat. Nekem igazából mindkettő megoldási 
javaslat tetszik, de olyan lakásrendeletünk egészen biztosan nem lehet, amiről tudjuk, hogy a következő évben 
betarthatatlanná fog válni. Tehát nekem az lenne a javaslatom ezzel kapcsolatosan, hogy ezekhez ugyanúgy 
megkérjük Irodavezető Urat, ahogy előző bizottsági ülések alkalmával, hogy egyeztessen a lakásigénylőkkel és a 
Bizottság 2-2 tagjával, egyik oldalról, másik oldalról, és keressük fel őket, és a következő bizottsági ülésre jöjjön ez 
a javaslat vissza. Ezt tenném fel szavazásra. 
 
Döme Zsuzsanna: Itt a rászorultságot, vagy mit vizsgálnak? 
 
Torzsa Sándor: Nem, helyszíni szemle lesz. Ilyen már volt igen sokszor gyakorlatban, nem szeretem azt, 
egyébként sem egy jó gyakorlat, hogy három sor alapján döntsünk el egy élethelyzetet. Szerintem sokkal jobb az, 
hogyha kimegyünk helyszínre, megnézzük, fel tudunk tenni kérdéseket, és az alapján, kicsit azért tájékozottabban 
tudunk dönteni. Nagyon sok minden ki tud derülni, nagyon sok minden ebből láthatóvá válik. Ez hosszú éveken 
gyakorlat volt a mi Önkormányzatunkban. Ez megszakadt. 
 
Döme Zsuzsanna: Igen, csak akartam így is megkérdezni, hogy ilyenkor, amikor a képviselők tartanak 
környezettanulmányt, akkor milyen kérdéseket tesznek fel? Mit vizsgálnak ott? Szétnéznek, beszélgetnek, vagy 
valamilyen egységes protokoll van erre? Vagy ilyenkor milyen módon szándékoznak a képviselők feltérképezni a 
rászorultsági helyzetet? 
 
Janitz Gergő: Nem Alpolgármester Asszony felvetésére szeretnék válaszolni, mert még azelőtt nyomtam a 
gombot, csak amit Elnök Úr említett, hogy az a két-két fő helyszínelné ezeket a kérelmezőket, a múltkori bizottsági 
ülésen, amikor ilyenről döntöttek, akkor Önök kijelölték a konkrét személyeket. Tehát arra kérném Önöket, hogy ez 
most is történjen meg, hogy ne utána kelljen ezeket egyeztetni, hogy melyik lakásba ki megy ki. 
 
Kelemen László: Talán Alpolgármester Asszony nem volt itt azon a bizottsági ülésen, amikor pont az történt, hogy 
a leírások alapján kétségessé vált a helyzet, hogy mi a helyzet egyes kérelmezőknél. Például a mi esetünkben, 
ahol Illyés Miklós bizottsági tagtársammal voltunk kint, volt az, hogy papír alapján szinte kategorikusan nem lett 
volna, aztán a helyzetet megismerve a Bizottság mégis „igen”-nel döntött pontosan azért, mert az, ami le van írva, 
értelmezni tudjuk mindannyian, de az, hogy megkérdezni a konkrét esetről az ottaniakat, meggyőződni róla, az 
nagyon más döntéshelyzet, és ekkor alakult ki a konszenzus a Bizottságban is arról, hogy egyébként ezt a jó 
gyakorlatot érdemes megtartani. Tehát nem asztalok mögül dönteni, hanem valóban megismerni a helyszínen, 
hogy mivel találkozik az ember, úgyhogy szerintem ez egy jó gyakorlat. 
 
Haladi-Bús Balázs: Csak azt szeretném megkérdezni Irodavezető Úrtól, hogy ezekről ugye készült 
környezettanulmány, vagy nem?  
 
Vida Barbara: Nagyjából csatlakoznék. Nálunk pont fordított volt a helyzet, amikor kimentünk. Tehát ott meg „igen” 
lett volna, és kiderült, hogy igazából nem teljesen az a helyzet, mint ami a leírásban szerepelt. Úgyhogy bizony 
van, lehet jelentősége ennek. 
 
Janitz Gergő: Tehát igen, amikor a korábbi ülésen hasonló témájú napirend került Önök elé, akkor igény volt 
felénk, hogy a FESZGYI-t kérjük meg, hogy végezzenek környezettanulmányt. Itt most ezt természetesen 
elkészíttettük, és az ez az előterjesztés mellékletét képezi. Az első kérelmező kivételével mindegyik ügy előtt egy 
teljesen speciális helyzet van, tehát az nem egy ilyen FESZGYI-s környezettanulmánynak a tárgyát képezi, hanem 
az álláspontom szerint, egy teljesen méltányolható dolog lenne. 
 
Döme Zsuzsanna: Igen, én azt tényleg mindig üdvözlöm, hogyha valódi tények és valódi helyzet, és valódi 
tapasztalatok alapján születik döntés. Bennem igaziból pont ezért fogalmazódott meg ez a kérdés, hogy változott-
e ennek az eddigi tapasztalat alapján a mostani eljárásrend? Tehát szakemberek által végzett környezettanulmány 
van e mögött a mostani előterjesztés mögött? Ezért kérdezném, hogy mi az, mik azok a dolgok, amiket ezek a 
speciális dolgok, szakemberek, környezettanulmány, Önök kérdései alapján, egyébként szerintem indokoltan 
felmértek? Mi az, amiről úgy gondoljuk, hogy erről most mégsem tud a Bizottság dönteni ez alapján, és 
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mindenképpen a Bizottság tagjainak kell a helyszínen megvizsgálni? Tényleg csak kíváncsi vagyok, hogy ez akkor 
még mindig nem megfelelő, amit a FESZGYI konkrét szakemberei végeztek tanulmányokat? 
 
Torzsa Sándor: Azt gondolom, hogy negyedmilliós vagyontárgyakról beszélgetünk, egy lakás annyit ér. Ha egy 
döntéshozó megpróbál ebben a történetben még több információhoz jutni, az empírikus tapasztalat, ami egy 
nagyon értékes dolog. Tudom, hogy rossz, nehéz így elmondani, mert konkrét válaszokat kér Alpolgármester 
Asszony, de az empírikus tapasztalat az egy nagyon értékes dolog szerintem a helyszíni bejárások során. Sok 
mindenről meg lehet így győződni, sok mindent meg lehet tapasztalni. Az életeseteknek a végtelen mennyiségű 
színskáláját nem fogom tudni Önnek felsorolni, hogy miket lehet látni. Ön is eléggé „terepjáró” típus, talán nem is 
kell ezt elmondanom. Pontosan érti, hogy a Bizottságnak ezzel mi a szándéka. Nem érzem most Alpolgármester 
Asszonyt ebben a párbeszédben korrektnek, hiszen pontosan tisztában van azzal, hogy egy-egy ilyen családnál 
milyen szörnyű. érdekes vagy kellemetlen dolgokat lehet megtapasztalni. Szerintem helyes, ha egy döntéshozó 
úgy nyom meg egy gombot, hogy előtte annak az embernek a szemébe nézett, vagy nem nézett a szemébe. 
 
Illyés Miklós: Abban egyetértek Alpolgármester Asszonnyal, hogy igazából, hogyha egy jó környezettanulmány, 
egy jó FESZGYI-s vélemény van együtt, akkor nem igazán fogunk tudni mi többet hozzátenni. Igenis van olyan 
ebből a 7 esetből is, ahol egyértelműen adódik, és dönteni tudunk. Viszont tényleg van egy-kettő, amelyik olyan, 
ahová érdemes lenne kimenni. Nem mondom azt, hogy mint a 7 helyre ki kellene menni, de van egy-kettő, ahol 
tényleg az ember bizonytalan. Akármelyikünkben, ha megfogalmazódik valamilyen bizonytalanság, akkor jelezzük, 
és akkor oda menjünk ki, de valahol dönteni is tudunk ezekben már, mert alapos volt a környezettanulmány és a 
FESZGYI-nek a véleménye is elég fontos ebben.  
 
Jancsó Andrea: Én is Alpolgármester Asszonnyal értek egyet, tehát, ha van FESZGYI környezettanulmány, amit 
tényleg családsegítők csinálnak, és azért én itt jó párról tudom azt, hogy ők végigkísérték ezt a helyzetet, akkor 
azokban az esetekben, amikben tényleg nincs bizonytalanság, döntsünk most, és ami tényleg úgy van, hogy a 
leírás alapján esetleg bárkiben bizonytalanságot kelt, akkor ott legyen ez a „nézzünk szembe egymással” című 
történet, de van olyan eset, ami már tényleg évek óta húzódik, és jó lenne ennek pontot tenni a végére. 
 
Döme Zsuzsanna: Valóban nem inkorrektségből tettem fel ezeket a kérdéseket, hanem amiatt, amit most 
képviselőtársaim is akkor ezek szerint jól értettek, tehát akkor mondjuk el, hogy mik azok a konkrét ügyek ezek 
közül, amikről nem tud a Bizottság most dönteni, amiben bizonytalanság maradt. Arra akartam rákérdezni, hogy 
mik azok a bizonytalanságok? Valóban azt gondolom, hogy a lakosoknak az érdeke az, hogy amiben nincsenek 
ilyen kérdések, azok az ügyek hadd haladjanak és hadd follyanak. 
 
Torzsa Sándor: Mindig igyekszem meghonosítani egyenlő mértéket, de úgy látom, hogy akkor vannak 
egyenlőbbek és vannak kevésbé egyenlőbbek. Hallgatom a bizottsági tagokat, hogy melyikek az egyenlőbbek és 
melyikek a kevésbé egyenlőbbek. Nem látok jelentkezőt. Akkor felteszem a saját határozati javaslatomat 
elfogadásra, hogy akkor kerüljön mindegyik kérelmező családhoz két bizottsági tag kijelölésre. Szavazzunk először 
erről, ha átmegy ez a javaslat, akkor utána kijelölnénk a helyszíni szemlére a tagokat. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 56/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-78/2022. számú 
előterjesztésben szereplő 7 darab lakás kérelmezőjénél 2-2 bizottsági tag helyszíni szemét végez. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

 (6 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Akkor önként jelentkezőket kérek szépen az 1. esetben Szecsődi Zoltánnéhoz. 
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Vida Barbara: Valamilyen módon ezt fel is lehet gyorsítani, vagy nincs esély arra, hogy minél előbb menjünk. A 
múltkor azért elég sok idő eltelt, hogy tényleg ne húzódjanak az ügyek tovább, még jobban el. Nem tudom, hogy 
van-e erre mód? 
 
Torzsa Sándor: Rendkívüli bizottsági ülést 1 nap alatt össze tudunk hívni. Tehát, amikor befejeződnek ezek a 
helyszíni bejárások, akkor arra kérem Irodavezető Urat, hogy azonnali hatállyal hívjunk össze erre egy rendkívüli 
bizottsági ülést, és tudunk akkor döntést hozni. Akkor kérek szépen az első esetre jelentkezőket. Én szívesen 
vállalom az egyik oldalról. 
 
Illyés Miklós: Csak annyit szeretnék mondani, hogy bízom a Képviselő-testületben, nem ragaszkodunk ahhoz, 
hogy minden területre egy ilyen vagy olyan bizottsági tag kimenjen, szerintem a bizottság tagjai reálisak. Én kint 
voltam bárkivel, ugyanazt a helyzetet látják, tehát én nem ragaszkodnék ahhoz, hogy egy innen és egy onnan 
kerüljön ki. Szeretném, ha két helyre kimenne ez az oldal is, képviselőtársaim pedig a többi helyre. 
 
Torzsa Sándor: Rendben, akkor hadd kérjem, hogy velem Sz. Z.-hoz Haladi-Bús Balázs jöjjön. A 2. esetben B. 
L.-hoz azt javasolnám, hogy Kelemen László és Illyés Miklós menjen. A 3. esetben H. Cs.-hoz javasolnám Vida 
Barbarát és Haladi-Bús Balázst. A 4. esethez, H. I.-hez Takács Zoltán és Kelemen László menne kizárásos alapon. 
B. M.-hez Péter Lajos és Illyés Miklós megy. L. L.-hoz Takács Zoltán és Torzsa Sándor menne, B. I.-hez Vida 
Barbara és Kelemen László menne. Úgy gondolom, hogy erről határozatot nem kell hozni. Nézek Irodavezető Urra, 
hogy felosztottuk ezt, és kérem, hogy mielőbb történjenek meg ezek a bejárások és ez ügyben legyen egy 
rendkívüli bizottsági ülés. 
 
 
17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-98/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő. Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Három kérés érkezett hozzánk, B. R. ……………u…………sz., M. D., …………u. …….sz. és M. 
A. M…………. u. ………. sz. alatti lakos kérése. Kérem, szavazzunk az Sz-98/2022. sz. előterjesztés I. határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 57/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságnak az – Sz-98/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést B. 
R. vonatkozásában. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (8 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-98/2022. sz. előterjesztés II. határozati javaslatáról. 
 
 
ESZSICB 58/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságnak az – Sz-98/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést M. 
D. vonatkozásában. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-98/2022. sz. előterjesztés III határozati javaslatáról. 

 
ESZSICB 59/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságnak az – Sz-98/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést M. 
A. M. vonatkozásában. 
Határidő: 2022. március 9. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 

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

 
 

A 18. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és az ESZSICB 60/2022. (III.9.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 

 
 
Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát, a nyílt ülést 19.35 órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 

 Torzsa Sándor 
 elnök 
    Péter Lajos 
   bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


