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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. június 21-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,  
Sajó Ákos, 
Deutsch László (igazoltan távol),  
Péter Lajos,  
Vida Barbara, 
Kelemen László, 
Illyés Miklós (igazoltan távol),  
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, Lacza Annamária esélyegyenlőségi referens, 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, Vibling Géza és Vinczéné 
Árvai Klára– a FESZGYI igazgató helyettesei, szakmai vezetői, Polyák Béla – a FESZOFE Nonprofit Kft. 
igazgatója, Lombos Petra - Ferencvárosi Tanácsadó Központ a Kapcsolati Erőszak Ellen vezetője, Gyurákovics 
Andrea önkormányzati képviselő.  
 
Torzsa Sándor: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 fővel 
határozatképes, a bizottsági ülést 13.00 órakor megnyitom. Kérdezem, hogy van-e napirend előtti hozzászólás? 
A napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? Igen, Jancsó Andrea tanácsnok asszony, és én is 
szeretnék, illetve Szilágyi Imre irodavezető úr is szeretne majd napirend előtt hozzászólni. 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Jancsó Andrea: Az előző bizottsági ülésen szó volt a védett lakásokról zárt ülés keretében, és ott kértem azt, 
hogy legyen egy beszámoló a FESZGYI Áldozatvédelmi Csoportjának a tevékenységéről. Ezt nem látom, hogy 
most bekerült volna a bizottsági ülésre, de jó lenne, ha valamikor ezt a kérdést abszolválnánk. 
 
Torzsa Sándor: Én is ezzel kapcsolatosan szerettem volna hozzászólni. Talán a bizottsági tagok emlékeznek 
arra, hogy az előző bizottsági ülésen jeleztem azt, hogy a védett lakásokkal kapcsolatosan a titkosítás kapcsán 
lehetnek problémák. Lakók tájékoztattak arról, pontosabban lakó tájékoztatott arról, hogy hol vannak védett 
lakások, és átadtam Aljegyző Úr számára címeket. A címek közül volt olyan, amelyik egészen pontosnak 
bizonyult, két cím volt, azoknak a házaknak a címei, ahol vannak a védett lakások, ebből egy telitalálat volt. Tehát 
magyarul a titkosítás tényleg csorbult. Szeretném jelezni, hogy ezzel van feladat és ezzel van kihívás. 
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Szilágyi Imre: Szeretném bemutatni a Hivatal új esélyegyenlőségi referensét, Lacza Annamária személyében. A 
kolléganő a héten kezdte meg nálunk a munkáját. Korábban a Belügyminisztériumban dolgozott. Számára az 
esélyegyenlőség különösebben nem idegen.  
 
Lacza Annamária: Üdvözlök mindenkit. Néhány szót mondanék magamról. Az eredeti végzettségem 
pedagógus, dolgoztam családsegítő szolgálatnál hosszú időn keresztül családsegítőként, családgondozóként. A 
munkaügyi terület összes szintjét végigjártam az elmúlt tizenévben. Valóban, ahogy Szilágyi Úr mondta, az 
utóbbi időben a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási területén dolgoztam, de mellette foglalkozom trénerként 
különböző területen tréningek tartásával és coachként is dolgozom. Ha valaki valamit kérdezne esetleg, akkor 
szívesen válaszolok. 
 
Torzsa Sándor: Köszönjük a bemutatkozást, úgy vártuk Önt, mint karácsonykor a Jézuskát. Reméljük, hogy 
sikeres és jó munkát fog végezni ezen a területen. Van kihívás nálunk, jó munkát kívánunk, és köszönjük, hogy itt 
van. A napirendhez nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 147/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (II. 
forduló) 

132/3/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) 
önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló) 

106/2/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 
átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

137/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról 

145/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának átszervezésére 
158/2022., 158/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok, Torzsa Sándor bizottsági elnök 

 
6./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására 

151/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

7./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi 
munkatervére 

140/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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8./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadása 

141/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
9./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának megvalósítására 
(I.) 

166/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 

 
10./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására 

Sz-211/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
11./ Javaslat a 3355. „Idősügyi Koncepció” költségvetési előirányzat 2022. évi felhasználására 

Sz-212/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

  
12./ Javaslat a 8. fogorvosi körzet működtetésére 

Sz-213/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester   

  
13./ Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet kérelme 

Sz-214/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester       
 

 14./ Javaslat a 8. háziorvosi körzet működtetésére 
Sz-215/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
15./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására 

Sz-216/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
16./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése 

Sz-233/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 

Sz-234/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

18./ Volt állami gondozott lakáskérelme 
Sz-217/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

19./ Ukrajnából érkező gyermekek táboroztatása 
146/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
20./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása 

Sz-219/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök 
 

(9 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosítása (II. forduló) 

132/3/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 132/3/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 148/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
132/3/2022. sz. – ”A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosítása (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) 
önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló) 

106/2/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 106/2/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 149/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
106/2/2022. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) 
önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló) című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 
gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban) 

137/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 

Torzsa Sándor: Ez egy technikai módosítás. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Kérem, 
szavazzunk a 137/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 150/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
137/2022. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 
gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Péter Lajos jelzi, hogy véletlenül elrontotta a szavazást, nem szavazunk újra, a jegyzőkönyvben 
jelezzük, „igen”-nel kívánt szavazni. Így a szavazati arány 9 igen, egyhangúra módosul. 
 
 
4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról 

145/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Torzsa Sándor: Szeretném megragadni az alkalmat és a Bizottság nevében megköszönni a Humánszolgáltatási 
Irodának a tavalyi évben végzett munkáját, és túlterjeszkedve a Humánszolgáltatási Irodának a kötelékén az 
egész Hivatalnak az elvégzett munkáját. Nagyon színvonalas beszámoló, nagyon köszönöm a Hivatalnak, hogy 
ilyen elkötelezetten szolgálják. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk a 145/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 151/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
145/2022. sz. – ”Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi 
munkájáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Itt szeretném megköszönni Jancsó Andreának a munkáját, az előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
 
 
 
 
 



6 

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának átszervezésére 
158/2022., 158/2/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok, Torzsa Sándor bizottsági elnök 

 
Torzsa Sándor: A helyszínen kiosztásra került az előz képviselő-testületi ülésen általam kért megalapozó 
hatástanulmány, ami az előző előterjesztésnek nem volt része. Kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk a 
158/2022. és 158/2/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 152/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
158/2022. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 
átszervezésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(8 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására 

151/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk a 151/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 153/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
151/2022. sz. – ”Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. 
félévi munkatervére 

140/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk a 140/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 154/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
140/2022. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. II. félévi munkatervére” című – előterjesztést. 
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Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

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

 
 

8./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

141/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk a 141/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 155/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
141/2022. sz. – ”A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. június 22 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának 
megvalósítására (I.) 

166/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 
 

Torzsa Sándor: Szeretném az előterjesztőnek tolmácsolni a Demokraták Frakciójának az elismerését. Ez az 
etalon, tehát ez az, ahogy egy előterjesztésnek ki kell néznie mind szakmailag, mind formailag, mind tartalmilag 
nagyon magas színvonalú szakmai előterjesztés, és a frakcióm nevében szeretném megköszönni Tanácsnok 
Asszonynak ezt a komoly munkát. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk a 
166/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 156/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
166/2022. sz. – ”Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának 
megvalósítására (I.)” című – előterjesztés határozati javaslatát. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

  (8 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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10./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására 
Sz-211/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-211/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatairól egyben. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 157/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
1.) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint 

elfogadja az ESZSICB 21/2021. (VII.22.) számú határozat alapján támogatásban részesített civil szervezetek 
beszámolóját. 

Civil szervezetek 

2021. évi 
felhasznált 

támogatási összeg 
(Ft) 

1. Ferencvárosi Természetbarát Egyesület 220.000,-  

2. Ippon Kyokushine Karate Sportegyesület 450.000,- 

3. Tájszólam Egyesület 100.000,- 

4. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 200.000,- 

Határidő:2022. június 21. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2.) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint 

elfogadja az ESZSICB 22/2021. (VII.22.) számú határozat alapján támogatásban részesített szervezet 
beszámolóját. 

Szervezet 
                 2021. évi  

felhasznált 
támogatási összeg (Ft) 

1. Ferencvárosi Főplébánia 700.000,- 

Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3.) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint 

elfogadja az ESZSICB 23/2021. (VII.22.) számú határozat alapján támogatásban részesített civil szervezetek 
beszámolóját. 

Szervezetek 
2021. évi támogatási összeg 

(Ft) 

1. Szent Kereszt Plébánia 250.000,- 

2. Csillag Kórus Egyesület 510.000,- 

3. Köztes Átmenetek NKft. 250.000,-  

4. Középső-Ferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia 250.000,- 

5. Kanízius Szent Péter Templom 250.000,- 

Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
4.) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint 

elfogadja az ESZSICB 107/2021. (XI.10.) számú határozat alapján támogatásban részesített szervezet 
beszámolóját. 

Szervezet 
2021. évi támogatási összeg 

(Ft) 
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1. KÖZÉRT Egyesület 350.000,- 

Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
5.) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint 

elfogadja a ESZSICB 139/2021. (XII.8.) számú határozat alapján támogatásban részesített szervezet 
beszámolóját. 

Szervezet 
2021. évi támogatási összeg 

(Ft) 

1. Szia-Helló 67 Egyesület 130.000,- 

Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

6.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.-5. pontjaiban foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket. 
Határidő: döntést követő 15 napon belül  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Javaslat a 3355. „Idősügyi Koncepció” költségvetési előirányzat 2022. évi felhasználására 

Sz-212/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-212/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 158/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy: 
1) a 3355. „Idősügyi koncepció” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSICB 
39/2022. (III.09.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

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

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Sportfoglalkozások 1 000 000 

Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, 
ismeretterjesztő programok 

3  359 000 

Egészségre értékként tekintő, egészségmegőrző programok  1 000 000 

Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok 2  201 000 

Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő     300 000 

Klubfoglalkozások      340 000 

Szépkorúak köszöntése       600 000 

Eszközbeszerzés       200 000 

Összesen:     9 000 000 

Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



10 

 

                (7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ Javaslat a 8. fogorvosi körzet működtetésére 

Sz-213/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester   

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-213/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 159/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 
rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. betöltetlen fogorvosi körzet teljes körű 
helyettesítéssel történő ellátására 2022. július 01. napjától 2022. december 31. napjáig a KERTES-DENT 
Korlátolt Felelősségű Társasággal megállapodást köt az alábbiak szerint: 
Helyettesítési rendelési idő és ellátást nyújtó orvos: 
Hétfő:  08.00-14.00.– dr. Cseh Judit Erzsébet (orvosi pecsétszám: 45167) 
Kedd:  14.00-20.00.- dr. Cseh Judit Erzsébet 
Szerda:  08.00-14.00.– dr. Cseh Judit Erzsébet 
Csütörtök: 14.00-20.00. – dr. Cseh Judit Erzsébet 
Péntek:  
páros hét: 08.00-14.00.- dr. Cseh Judit Erzsébet 
páratlan hét: 14.00-20.00- dr. Cseh Judit Erzsébet 
és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
13./ Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet kérelme 

Sz-214/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-214/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 160/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletében szereplő 3143. számú előirányzat terhére a 
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére 2022. június 21.-2022. december 31. közötti 
időszakban, eszközbeszerzésre 500.000,- Ft támogatást nyújt, egyben felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat a 8. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-215/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-215/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 161/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján 
úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2021. május 31. 
napjától 2026. május 31. napjáig a General Medical Kft.-vel és az ellátásért felelős dr. Somlai András orvossal 
kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontok és helyettesítési rend alábbiak szerinti 
módosításához 2022. június 22-től:  
„Rendelési idő:  
hétfő:   15.30-19.30. 
kedd:   10.00-12.30. 
szerda:    15.30-19.30. 
csütörtök:  10.00-12.00. 
péntek:    
páros:   15.00-18.00. 
páratlan:   08.00-12.00. 
Prevenciós rendelés 
kedd:   08.00-10.00. 
csütörtök:  08.00-10.00. 
Helyettesítés rendje:   
dr. Morsányi Klára   1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében 
dr. Zegnál Mária    1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében 
dr. Jelinek Benjamin Gábor 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében 
dr. Nagy Péter Gyula   1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében” 
és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
15./ Javaslat „Sport Alap” pályázati program elszámolásának elfogadására 

Sz-216/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-216/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatairól egyben. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 162/2022. (VI.21.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Kosárlabda 
Egyesület számára nyújtott 4.5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2021. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja, valamint felkéri Alpolgármester Asszonyt arra, hogy a szervezetet 
jelen döntésről tájékoztassa. 
Határidő: Döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 163/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy az FTC kajak-kenu Utánpótlás 
Nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. számára nyújtott 5 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására 
vonatkozó, 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja, valamint felkéri Alpolgármester Asszonyt arra, 
hogy a szervezetet jelen döntésről tájékoztassa. 
Határidő: Döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 164/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az FTC Icehockey Utánpótlás 
Sportszolgáltató Kft. számára nyújtott 4 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 
2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja, valamint felkéri Alpolgármester Asszonyt arra, hogy a 
szervezetet jelen döntésről tájékoztassa. 
Határidő: Döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 165/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az FTC Női Torna Kft. számára 
nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2021. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolót elfogadja, valamint felkéri Alpolgármester Asszonyt arra, hogy a szervezetet jelen döntésről 
tájékoztassa. 
Határidő: Döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
16./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése 

Sz-233/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Két lakásról van szó, az egyik egy kerületen kívüli lakás, a másik pedig a ……………... szám 
alatt van. Mindegyik bérlő elég régóta a lakásnak a bérlője. Egyenként fogunk szavazni a két határozati 
javaslatról. Az első Cs. S. részére történő értékesítés. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, 
szavazzunk az Sz-233/2022. sz. előterjesztés I. sz. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 166/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottságnak az Sz-233/2022. sz. – ”Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése” című - 
előterjesztést Cs. S. vonatkozásában. 
Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-233/2022. sz. előterjesztés II. sz. határozati javaslatairól. 
 
ESZSICB 167/2022. (VI.22.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottságnak az Sz-233/2022. sz. - ”Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése”  című – 
előterjesztést S. P. L. vonatkozásában. 
Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (8 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 

Sz-234/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: B. N., …………………. Szeretném megkérdezni Irodavezető Urat, ha itt van, hogy ő már volt 
előttünk, és akkor elutasítottuk. Jó, csak megkérdeztem. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Zombory Miklós: De mi változott meg azóta? 
 
Torzsa Sándor: Semmi. Kérem, szavazzunk az Sz-234/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 168/2022. (VI.21.) 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-234/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – 
előterjesztést B. N. vonatkozásában.” 

     (1 igen, 3 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
18./ Volt állami gondozott lakáskérelme 

Sz-217/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Ha jól értem az előterjesztést, akkor van több név és egy lakás. A határozati javaslatban 
kipontozott rész van, várok előterjesztőtől egy javaslatot a névre. Sajnos meg kell állapítanom, hogy az 
előterjesztő nincs jelen, így nem tudunk a kipontozott névre javaslatot tenni. Nem tudom, hogy mi a megoldás 
ebben a szituációban. Senki nem tud akkor javaslatot tenni az előterjesztő nevében a kipontozott részre. 
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Zombory Miklós (ÜGYREND): Előterjesztői bizonytalanság hiányában kérem, hogy vegyük le a napirendről, és 
a következő ülésen tárgyaljuk. 
 
Torzsa Sándor: Azért szeretném megkérdezni mikrofonba Irodavezető Urakat, hogy tudnak-e javaslatot tenni a 
kipontozott névre. 
 
Szilágyi Imre: Nem szeretnénk javaslatot tenni, tekintettel arra, hogy egyébként mindegyik benyújtott kérelem a 
rendeletben előírtaknak megfelel. Innentől kezdve azt gondoljuk, hogy a Bizottságnak lehet a hatáskörében az, 
hogy állítsanak akár egy rangsort, vagy jelöljön ki 1 főt arra. Az anyagból látszik, hogy a kérelmek mikor érkeztek 
be, tehát, ha esetleg időrendiséget venne figyelembe a Bizottság, azt tudom még esetleg javasolni. 
 
Torzsa Sándor: Alpolgármester Asszony, esetleg van-e javaslata? Nincs javaslata. Akkor azt fogom javasolni, 
hogy az I. határozati javaslatban szereplő személy, B. R. Á. kérelme érkezett be a legrégebb óta, akkor rá teszek 
javaslatot, ha nincs más javaslat. De először kérem, hogy szavazzunk Zombory Miklós ügyrendi javaslatáról, 
hogy levesszük-e napirendről az Sz-217/2022. sz. előterjesztést. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 169/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-217/2022. sz. „Volt állami 
gondozott lakáskérelme” című előterjesztést leveszi a napirendjéről. 
Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

       (6 igen, 2 nem 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Akkor nem teszünk javaslatot, szeretném azt majd kérni a következő alkalommal, hogy az 
előterjesztő tegyen javaslatot.  
 
Haladi-Bús Balázs (ÜGYREND): Pont ezt szerettem volna mondani, hogy szerintem ne vegyük le, mert meg 
akartam kérdezni, hogy mikor lesz a következő bizottsági ülés? Június 21-e van, csak ennyit szeretnék mondani, 
és ezt még azelőtt, mielőtt szavaztunk volna Zombory képviselő úrnak az ügyrendi javaslatáról. 
 
Torzsa Sándor: Maximálisan egyetértek bizottsági tagtársam hozzászólásával, de a Bizottság már döntött a 
napirendről történő levételről. Ez azt jelenti, hogy a jövő héten rendkívüli bizottsági ülést fogunk valószínűleg 
tartani, és ott fogjuk ezt a döntést meghozni. 
 
 
19./ Ukrajnából érkező gyermekek táboroztatása 

146/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Három határozati javaslat van. 
 
Zombory Miklós: Egy kis felokosítás kellene számomra. Lehet, hogy egyedül vagyok, de az is lehet, hogy nem. 
Olvasom, hogy honnan, csak az összetételét a gyerekeknek szeretném tudni, hogy ők ukrán gyerekek, magyar 
gyerekek „honnan” gyerekek? Mi a valóság? Elolvastam vagy kétszer az előterjesztést, számomra nem volt 
egyértelmű. 
 
Döme Zsuzsanna: Azért is került így az utolsó pillanatban elénk ez az előterjesztés, mert mi is vártuk ezeket az 
adatokat mind a két fél részéről. Egyelőre létszám és életkor adatokat tudunk csak, tehát pontos névsorunk, és 
ettől kezdve, hogy ki milyen nyelven beszél, vagy ki milyen nemzetiségű, nem tudom most megmondani. 
Egyelőre nem kaptunk sem Beregszásztól, sem pedig a másik irányból erre még információt. Várom, és nyilván 
azonnal tájékoztatást fogok erről adni. 
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Gyurákovics Andrea: Egy másik Ideiglenes Bizottság tagjaként szeretném jelezni ennek a Bizottságnak, hogy itt 
ebben az előterjesztésben a határozati javaslat 2. pontjában szerepel, hogy a Beregszász testvérvárosából 
érkező gyerekek táboroztatásáról is gondoskodjon a Polgármester, viszont az előterjesztés I. részében benne 
van az, hogy erről ez a Bizottság már döntött. Tehát én most nem értem ezt a párhuzamosságot. Ha egyszer egy 
Bizottság már dönt arról, hogy ott táboroztatásról, egyebekről szó van, akkor mi ennek a párhuzamosságnak az 
oka? Ugyanis ott a bizottsági ülésen a szakirodák részéről is voltak jelen, tehát a megfelelő tájékoztatást 
megkaptuk úgy, hogy mi a bizottsági döntést meg tudjuk hozni. Ezért az előterjesztőtől kérdezem, hogy mi ennek 
a párhuzamosságnak az oka? 
 
Torzsa Sándor: Inkább Jegyző Asszonytól kérdezném, hogy a Képviselő-testület hol ruházhat át hatásköröket 
az Mötv. szerint? Bizottsághoz átruházhat-e, és ha létre van hozva egy Bizottság, ahhoz át van ruházva egy 
hatáskör, akkor ott mi az eljárásrend ebben az esetben? 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható át. De szerintem itt nem is ez a lényegi 
kérdés, és kérdezem kollégámat, Szilágyi Imre irodavezető urat, mert ez közöttünk is egy megbeszélés tárgya 
volt az előterjesztés elkészítése után. 
 
Szilágyi Imre: A Képviselő Asszony által említett iIeiglenes Bizottság valóban hozott egy döntést, aki a 
szakirodákat kérte fel a döntés végrehajtására. Ezt az előterjesztést én készítettem, és az lett volna a határozati 
javaslatnak a szándéka, hogy nyilván a Képviselő-testület tudásában legyen annak, hogy mely költségvetési 
sorokról, mely táborokra, mely összegeket kívánunk fordítani. Ezzel kvázi felhatalmazást adva mindenféle 
szerződés megkötésére, illetve a szolgáltatási díjaknak a kifizetésére.  
 
Jancsó Andrea: Én is a tagja vagyok ennek az Ideiglenes Bizottságnak, és igazából már ott is felmerült, sőt 
szintén kértem, de ezek szerint a kéréseim ezek így eltűnnek a Bakáts térnek a fekete lyukaiban, hogy 5 napon 
belül, a múlt hétfői, vagy lehet, hogy már az előtte lévő ülésen volt, hogy ezeket a párhuzamosságokat 
megszüntetve Jegyző Asszony adjon a Bizottság tagjainak egy állásfoglalást, hogy egyáltalán mi az, amit mi 
előterjeszthetünk Képviselő-testület elé, mik a hatásköreink, ha ezek szerint az Ukrajnával kapcsolatos 
veszélyhelyzeti hatásköröket a Képviselő-testület erre a Bizottságra ruházta át. Az én értelmezésem szerint az a 
típusú előterjesztés is ebbe a kategóriába tartozik. A Bizottság nem is tárgyalta ezt az előterjesztést, pedig mi 
hárman bármikor ugraszthatóak vagyunk arra, hogy erről egyeztessünk, főleg úgy, hogy ez az előterjesztés az ott 
felmerült problémákat próbálná orvosolni. Értem, hogy itt mindenki elfoglalt, meg mással van elfoglalva, de 
vannak képviselői kérések, amik nem teljesülnek. Az egyik az Áldozatsegítő Csoportnak a beszámolója, és most 
itt nem a FESZGYI-re nézek, hanem akinek be kellett volna ezt ide hoznia. A Bizottságon, ami elhangzott kérés 
szintén nem teljesült, tehát akkor itt a képviselőknek milyen jogaik vannak? Vagy egyáltalán most már 
tájékoztatást se kérjünk, mert akkor a fekete lyukban ez így elveszik. 
 
Haladi-Bús Balázs: Szeretném megköszönni az adománygyűjtő koncert szervezőinek a munkáját, az Ideiglenes 
Bizottságnak a munkáját, és támogatom az Ukrajnából érkező gyerekeknek a táboroztatását. 
 
Gyurákovics Andrea: Senki nem azt kérdőjelezi meg, hogy itt ne a táboroztatásról legyen szó, vagy bárki is ez 
ellen lenne. Csak arra próbálunk rávilágítani, hogy itt mennek párhuzamosságok. A párhuzamosság egyébként a 
mi irányunkba, hogy is mondjam, eléggé egyoldalú, mert mi erről az előterjesztésről, illetve tájékoztató szinten 
szereztünk tudomást arról, hogy ebben az időszakban valaki már oda tábort szervez. Akkor, ha egy Bizottság 
bármilyen hatáskört kap, és abban elkezd valamit intézni, akkor és egyébként a bizottsági ülésekre ennek az 
előterjesztőnek is az előterjesztője meg lett hívva, a Polgármesterrel és mindenkivel egyetemben, senki nem jött 
el egyikre sem. Így például ezekről a dolgokról, hogy itt párhuzamosságok futnak a szervezésben, mi nem 
tudunk. Azt gondolom, hogy azért ez a Bizottság is elég komoly munkát fektetett már bele az 
adománygyűjtésektől kezdve mindenbe, tudom, hogy valaki nem veszi ezt teljesen komolyan, mint ahogy ennek 
a Bizottságnak a működését sem, de mi azért ezt, akik benne vagyunk, elég komolyan vesszük. Nekünk, és azt 
egyébként, ha elolvasta a jegyzőkönyveket, mert valószínűleg elolvasta, akkor az abban is benne van, hogy 
mindig kifogásoljuk azt, hogy velünk szemben vagy velünk nincs egyeztetés, nincs tájékoztatás, nem jönnek el 
erre a bizottsági ülésre sem, így nem tudunk beszélni. Akivel mi tudunk egyeztetni adott esetben, ha a szakirodák 
részéről eljönnek. De nekik nem hatáskörük és nem jogkörük az, hogy bennünket ilyen módon, adott esetben 
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más irányú szervezéseknél, amikről ők sem tudnak, tájékoztassanak bennünket. Tehát nekem itt megint elvi 
problémáim vannak, nem tartalmi problémáim, mert azt senki meg nem kérdőjelezi, hanem az elvek, amit, ha 
egyszer lefektet a Képviselő-testület, létrehoz erre egy Ideiglenes Bizottságot, hogy ezt az egészet szervezze, 
megtervezze, javaslatokat tegyen, és aztán velünk szembejönnek ilyen javaslatok, amiről a Bizottság tagjai sem 
tudnak. Nekem ezzel van a problémám. 
 
Torzsa Sándor: További kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a 146/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 170/2022. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
146/2022. sz. – ”Ukrajnából érkező gyermekek táboroztatása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (6 igen, 2 nem) 
(Jancsó Andrea a bizottság tagja nem szavazott.) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 
 

A 20. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és az ESZSICB 171/2022. (VI.21.) sz. határozata a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát, a nyílt ülést 13.36 órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
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