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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. szeptember 7-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,  
Haladi-Bús Balázs tagok. 

 
Hivatal részéről: Döme Zsuzsanna alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Hajdú Erika csoportvezető, 
Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető, Janitz Gergő 
irodavezető, Hidasi Gábor sportreferens, Koór Henrietta csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén 
Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Dr. Kis Róbert pályázó, Czakóné Dobó Krisztina – a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
vezetője, Tamás Margit - a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ gazdasági vezetője, Dr. Mechler András 
- a FESZ Kft. igazgatója, Bodonyiné Molnár Margit – a FESZGYI igazgatója, Vibling Géza – a FESZGYI igazgató 
helyettese, szakmai vezetője, Polyák Béla – a FESZOFE Nonprofit Kft. igazgatója, Lombos Petra - Ferencvárosi 
Tanácsadó Központ a Kapcsolati Erőszak Ellen vezetője, Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő, Salzmann 
Edmond – a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának képviseletében.  
 
Torzsa Sándor: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a Bizottság 10 fővel 
határozatképes, a bizottsági ülést 13.03 órakor megnyitom. Kérdezem, hogy van-e napirend előtti hozzászólás? A 
kiküldött napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? Kérem a kiküldött meghívón 15. napirendi pontként 
szereplő Sz-299/2022. számú „Javaslat a ferencvárosi háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladatellátási 
szerződések módosítására” című előterjesztés napirendet levenni a napirendről, mert egy kicsit kell még rajta 
dolgozni. 
 
Jancsó Andrea: Az „Sz-298/2022. számú „Tájékoztató a Védett lakások programról” című előterjesztést 
szeretném majd zártan megtárgyalni a Bizottsági ülés keretein beül. 
 
Torzsa Sándor: Azzal a kiegészítéssel, hogy a „Tájékoztató a Védett lakások programról” című előterjesztés 
kerüljön fel a napirendre, illetve a 15. napirend levételre kerüljön, kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 172/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázat elbírálása 

181/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

184/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

185/2022., 185/2-4/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Javaslat a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)  

189/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

5./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására  
201/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

6./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére 
209/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

7./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2021. évi szociális 
szolgáltatásairól 

208/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Bodonyiné Molnár Margit FESZGYI vezetője 

 
8./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására 

Sz-285/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
9./ Javaslat a Sport Alap 2018-2021. évi pályázati beszámoló elfogadására 

Sz-286/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

10./ Javaslat az ESZSICB 113/2022. (V.11.) sz. határozatának visszavonására a 26. számú háziorvosi körzet 
működtetése érdekében 

Sz-287/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
11./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-288/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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12./ Javaslat a 10. fogorvosi körzet működtetésére 
Sz-284/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

13./ Javaslat a 27. sz. háziorvosi körzet működtetésére 
Sz-289/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
14./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére  

Sz-290/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

15./ Javaslat akadálymentesítési pályázat kiírására ferencvárosi közintézmények részére 
Sz-291/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

16./ Javaslat iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása érdekében pályázat kiírására  
Sz-271/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
17./ Budapest Hoppers Kötélugró Klub kérelme 

Sz-292/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
18./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 

Sz-273/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
19./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (2) bekezdés alapján 

Sz-294/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
20./ Lakások bérbeadása a LÉLEK Programban résztvevők második szintű elhelyezésére  

Sz-295/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
21./ Lakások bérbeadása a LÉLEK Programban résztvevők harmadik szintű elhelyezésére  

Sz-296/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

22./ Volt állami gondozott lakáskérelme 
Sz-297/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
23./ Személyi térítési díjak méltányossági kérelmei 

Sz-293/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
24./ Tájékoztató a Védett lakások programról 

Sz-298/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Bodonyiné Molnár Margit igazgató 
 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázat elbírálása 

181/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni, mivel nem kérte a Pályázó, hogy zártan kezeljük. 
Furcsa helyzet állt elő, mert ezt a pályázatot mi már egyszer kiírtuk, akkor is egyetlenegy pályázó volt, ugyanúgy 
Dr. Kis Róbert. Itt van Dr. Kis Róbert köztünk. Szeretném kérdezni a Bizottság tagjait, hogy szeretnénk-e újra 
meghallgatni Dr. Kis Róbertet, vagy ettől most tekintsünk el? Kérek egy szavazást arról, hogy Dr. Kis Róbertet 
meghallgassuk, vagy eltekint a Bizottság a meghallgatásától. 
 
ESZSICB 173/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 181/2022. sz. – ”Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok 
elbírálása” című – előterjesztés vonatkozásában Dr. Kis Róbert pályázót meghallgatja. 

(1 igen, 6 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Azt a határozati javaslatot tenném fel 
szavazásra, amit a múltkor is, hogy mivel egy pályázó van, így ez érdemben nem verseny, ezért érvénytelenítsük, 
és írjuk ki újra a pályázatot. Bízzunk abban, hogy legközelebb már több pályázó lesz, és eredményes lesz ez a 
pályáztatási eljárás. Van-e ehhez képest más javaslat? Nincs, akkor ezt tenném fel szavazásra. Kérem, 
szavazzunk. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 174/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
181/2022. sz. – ”Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör 
ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása” című – előterjesztésre vonatkozóan, hogy a pályázatot nyilvánítsa 
érvénytelennek és kerüljön kiírásra egy új pályázat. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

 (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem szépen, hogy szóljanak a Pályázónak, hogy köszönöm szépen, de most nem hallgatjuk őt 
meg. 
 
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban) 

184/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Kérem, szavazzunk a 184/2022. sz. 
előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 175/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
184/2022. sz. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)„ című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

185/2022., 185/2-4/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Az előterjesztéshez érkezett két módosító javaslat, az egyiket Szilágyi Zsolt önkormányzati 
képviselő, a másikat pedig Csóti Zsombor önkormányzati képviselő jegyzi. Szeretném megkérdezni Alpolgármester 
Urat, hogy ezeket a módosító javaslatokat befogadja-e, vagy ezekről majd külön szavaznunk kell?  
 
Reiner Roland: A Polgármester Asszony előterjesztőként csak a Szilágyi Zsolt-féle módosítót ismerte meg, a 
másik itt a helyszínen került kiosztásra. Arról tudom, hogy azt nem támogatja, az eredeti célnak a megvalósulását 
tartja fontosnak, és ezt a szembeállítást sem érzi korrektnek.  
 
Torzsa Sándor: Akkor külön kell szavaznunk a két módosító javaslatról. Szeretnék hozzászólni, mint 
Frakcióvezető. Ami a Bizottságot illeti, talán a jégpályának a költsége, ami újra bekerülne a költségvetésbe 20 millió 
forinttal. Ebben a témában az előző évnek a végén azért eléggé nagy vita és érdeklődés volt a Bizottság részéről, 
szerintem rengeteg jobbító javaslat hangzott el azzal kapcsolatosan, hogyan kellene nekünk megszervezni ezt a 
tömegsport rendezvényt. Célszerű lenne esetlegesen az, és ez egy szóbeli módosító javaslat a költségvetéshez 
Bizottságként beterjesztve, hogy ezt a költségvetési sort, tehát a jégpályáról szóló költségvetési sor kifizetését, az 
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsághoz rendeljük, mert akkor erről kell készíteni egy 
előterjesztést, meg tudjuk vitatni és tudunk róla dönteni. Akkor talán bele tud épülni a bizottsági tagok véleménye 
is ebbe az anyagba. Tehát ezzel a kiegészítéssel, illetve ezzel a módosító javaslattal szeretném ezt előterjeszteni 
a Bizottság elé. A másik, amire szeretném felhívni, és még több napirend keretében is a városvezetésnek a 
figyelmét, igazság szerint nem tudom a korrekt szót, hogy most a rezsicsökkentés eltörlése, vagy a rezsicsökkentés 
csökkentésének a csökkentése történik, de arra lehet számítani, hogy szeptembertől, pontosabban a fűtési szezon 
beindulásától bizony el fognak szabadulni bizonyos lakásokban a rezsiárak. Azt látom, azt tapasztalom, hogy 
elsősorban nem is feltétlenül a lakótelepi lakásokat vagy a kisebb lakásokat fogja érinteni hátrányosan a 
rezsicsökkentés, hanem a nagy négyzetméterszámú, magas belterülettel rendelkező úgynevezett polgári 
lakásokat, amelyek a Középső-Ferencvárosban igen nagy számmal tapasztalhatóak. Láttam egy ilyen lakásban 
élő idős nyugdíjasnak a gázszámláját, ami 50 ezer forint volt már most, tehát az előző években. Ebből a számlából 
kb. 200 ezer forintos számla lesz. Nyilván ez egy olyan teher, amit ő a nyugdíjából nem fog tudni kifizetni. Az 
Önkormányzat korlátosan tudott segíteni ezeknél az idős rászorulóknál, viszont bocsánatot kérek, és nem akarok 
dramatizálni, de nagyon oda kell figyelnünk, hogy ezekben a lakásokban nehogy megfagyjanak az emberek. Itt ez 
egy kihívás lesz az Önkormányzat előtt, és a szociális ellátó rendszer előtt. Ezt azért mondom el a költségvetésnél 
Alpolgármester Úr, mert lehet, hogy nekünk ezzel dolgunk lesz egy pár hónap múlva, és létre kell hoznunk egy 
krízisalapot, amivel ezt a helyzetet valamennyire tudjuk kezelni. Arra kérem a városvezetést, hogy ezt folyamatosan 
figyeljük, monitorozzuk, mert itt lehet, hogy dolog lesz, és be kell majd avatkozni.  
 
Reiner Roland: Csak meg akarom erősíteni, hogy ezzel a problémával foglalkozik a városvezetés. Gondolkodtunk 
is az elmúlt 1 hónapban, hogy szükséges-e már adott esetben most a szociális rendeletnek az ilyen típusú 
módosítása, de azt láttuk, ahogy a Bizottság, és a képviselők is tudják, hogy pont a nyár elején, még a 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos szabályozások változása előtt, a kerület megemelte a jogosultsági határt, tehát 
már most többen tudják igénybe venni ezt a támogatási formát. Ez látszik is már az azóta beérkezett adatokból. A 
Humánszolgáltatási Irodától is kértük ezeket a számokat. Látszik, hogy megnőtt az igénylőknek a száma, azért is 
a vonatkozó sorra már most van egy 15 millió forintos emelés. De természetesen, ha azt látjuk, hogy szeptember 
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hónap során ez az összeg nem lesz elég, akkor természetesen emelni fogjuk, és amennyiben úgy látjuk, hogy 
olyan családok is támogatásra szorulnak, akik esetleg a rendeletnek a jelenlegi formájába nem férnek bele, akkor 
természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy ebben lépéseket tegyünk. 
 
Zombory Miklós: Belőlem a műszaki tanár jön elő, mert itt van az ősz, és utána a tél jön. Tehát bennem olyan 
dolgok merülnek fel, hogy szigetelés, akár a fal, akár a külső, tehát ablakok, termo üveg. Tehát ilyennel is lehetne 
segíteni az öregeket, hiszen nem csak a Középső-Ferencvárosban, hanem a Belső-Ferencvárosban is vannak 
szép nagy lakások. Egy 3-4 szobás lakásban most valószínűleg nem fognak tudni az idős emberek mind a 3-4 
szobát fűteni, hanem kevesebbet. Tehát azt venném fontolóra, hogy az Önkormányzat hogyan tudna abban 
segíteni az idősebbeknek, egyedül élőknek főleg, mert a rezsi teljesen mindegy, hogy egyedül élek-e a lakásban 
vagy ketten élünk, a fűtésszámla nem lesz azáltal, ha egyedül élek, kisebb. Tehát elgondolkozni azon, és esetleg 
valamilyen támogatást vagy valamilyen felajánlást tenne arra vonatkozóan, esetleg egy céggel valamilyen 
kompromisszumot kitalálni, ajtó, ablak beszigetelése, falak szigetelése, a fűtési rendszernek esetleg a mi általunk 
történő megnézése, hogy mit lehet tenni. Lennének ötleteim, nem akarom a Bizottság idejét húzni, de ezen időben 
el kellene gondolkodni és időben kellene tenni valamit, mert amikor már a tél jön, és a hideg, akkor már nagyon 
nehéz az eset. 
 
Torzsa Sándor: Minden ilyen problémát több oldalról kell kezelni. Talán a szigetelés és az ablakok lehet, hogy 
meghaladja az Önkormányzat anyagi kereteit. Viszont az olyan egyszerű, könnyű kivitelezésű fűtéskorszerűsítési 
megoldásokra talán lehetne pályázatot kiírnunk, ami azt teszi lehetővé, hogyha van egy cirkórendszer, akkor az 
szektorálisan kapcsolható legyen, mert az is lehet sok lakásban probléma, hogy nem lehet egyszerűen szabályozni 
a fűtést, az egész lakást muszáj neki fűteni, mert úgy lett kiépítve a cirkója, meg úgy lett kiépítve a fűtési rendszere. 
Tehát akár az is előfordulhat, hogy ilyenben segítünk, ez egy pár 10 ezer forintos beruházás, de lehet, hogyha az 
Önkormányzat ezen a téren segítséget nyújt, akkor azzal már nagyon sok mindent meg tudunk oldani.  
 
Kelemen László: Ehhez a témához szólnék hozzá, nagyon-nagyon fontos a támogatás természetesen, de az is 
nagyon fontos, hogy erről értesüljenek az emberek. Tehát szeretném kérni, hogy valamilyen tájékoztató kampány 
vagy valami épüljön erre, mert nagyon sokan fordultak például hozzám is, hogy nem tudják azt, hogy pontosan 
milyen lehetőségeik vannak. Javaslom, hogy akár a kerületi újságban jelenjen meg egy melléklet vagy bármi azzal 
kapcsolatosan, hogy milyen szociális támogatások vehetőek igénybe a kerületben. 
 
Zombory Miklós: Csak egy mondat az előző hozzászólásomhoz. Elnök Úr mondta, hogy nincs az 
Önkormányzatnak elég kerete az ilyen ajtó-, ablakszigetelésre, egyebekre. Nem a 100 százalékra gondoltam, de 
ha besegítünk, akkor lehet, hogy nagyobb kedvet kap egy idős ember, ha azt mondjuk, hogy a nagyobbik felét fizeti 
az Önkormányzat, ezen lehet sakkozni. De mindenképpen valamit tegyünk meg annak érdekében, ahogy Elnök Úr 
a legelején mondta, hogy ne fagyjanak meg a Belső-, és Középső-Ferencváros lakosai.  
 
Torzsa Sándor: Azt kérem a városvezetéstől, hogy az itt vitában elhangzott javaslatokat vizsgálja meg, és hogyha 
van arra lehetőség, akkor tegyenek javaslatot a következő bizottsági vagy képviselő-testületi ülésre. További 
hozzászólás nincs. A szavazást kezdjük először a módosító javaslatokkal. Elsőként azt a bizottsági szóbeli 
módosító javaslatot tenném fel szavazásra, hogy a jégpályának a kifizetését a költségvetésben a Bizottsághoz 
rendelnénk. Kérem, szavazzunk az imént ismertetett módosító javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 176/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a költségvetésben a jégpályához tartozó költségvetési sor kifizetését az Egészségi, Szociális, Sport, Ifjúsági és 
Civil Bizottság hatáskörébe rendelje.  
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(9 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 185/3/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
ESZSICB 177/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
185/3/2022. sz. – ”Módosító indítvány a 185/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 185/4/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
ESZSICB 178/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
185/4/2022. sz. – ” Módosító indítvány a 185/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 185/2022., 185/3-4/2022. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
ESZSICB 179/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
185/2022., 185/3-4/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket az ülésen elhangzott módosítással együtt. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)  

189/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 189/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 180/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
189/2022. sz. – ”Javaslat a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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5./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására  
201/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 201/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 181/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
201/2022. sz. – ”Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

      (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére 

209/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 209/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 182/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
209/2022. sz. – ”Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2021. évi szociális 
szolgáltatásairól 

208/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Bodonyiné Molnár Margit FESZGYI 
vezetője 

 
Torzsa Sándor: Először is nagyon szeretném megköszönni Igazgató Asszonynak a beszámolót. Ez igen 
terjedelmes, érdekes, jó anyag. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy azoknak, akik rendszeresen olvassák a 
beszámolókat, feltűnik az, hogy vannak olyan részek, amelyek már az előző beszámolókban is benne voltak szóról-
szóra. Lehet, hogy azoknak a megismétlése indokolt, de ezeket ismerjük. Tehát, hogyha csak az új információkat 
kapjuk meg, akkor lehet, hogy az anyag egy kicsit rövidebb és talán jobban kezelhetőbb. De mindenesetre 
köszönjük szépen. Amit én kérdezek most Igazgató Asszonytól, mert számomra pontosan nem világos, hogy 
Önöknek szüksége lenne, ha jól értettem költözésre. Szeretnének Önök egy helyiséget a Liliom u. 8. sz. alatt. 
Kérdezem, hogy ezzel most mi van? Erről van már döntés, hogy Önöknek ez a helyiség kiutalásra kerül? Vagy hol 
tart ez a dolog?  
 
Bodonyiné Molnár Margit: A legutolsó információm az, hogy 2019-ben indult el ez a kérelem. Most puskázok, és 
kérem Vibling Gézát, hogy egészítsen ki. Akkor történt egy felmérés, ha jól emlékszem abban az időszakban teljes 
költségvetési tervezet készült a Liliom utcai felújításról. Azt hiszem, hogy 2021-ben az Üllői út 69. szám 
vonatkozásában történt egy előzetes bejárás, és egy előzetes felmérés azzal kapcsolatban, hogy ott mennyi lenne 
maga a felújítási összeg. De az, hogy ez most hol tart, és mennyibe kerül, ezek az információk számomra nincsenek 
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meg. Valójában ez a Liliom utcai cserés kérés több okból indult ki. Az első oka az, hogy az Üllői út 69. szám alatt 
lévő Család- és Gyermekjóléti Központnál több olyan szolgáltatás csatlakozott a repertoárhoz a jogszabályi 
kötelezettség alapján, amit nem tudnak egyhelyben és egyszerre biztosítani. Viszont a Liliom utcába történő 
átköltözés esetén ez megvalósulna egy telephelyen, egy légkörben. A másik indok pedig az lett volna, hogy az 
Üllői út 69. szám alatt szeretnénk az Irisz Klubot, a szenvedélybetegek nappali ellátását a Berzenczey utcából 
átköltöztetni, hiszen ott több alkalommal is, amikor kormányhivatali ellenőrzés volt, szóvá tették, hogy nem 
akadálymentesített maga ez a létesítmény. Tehát ez lenne az indokunk. Korábban megszűnt a Pöttyös u. 11. szám 
alatti kirendeltség, és innen is beköltöztek az Üllői út 69. számba a kollégák, és itt elég szűkösen is vannak. Ez 
indokolná a Liliom utcába történő átköltözésüket. 
 
Torzsa Sándor: Mindenképpen holnap a képviselő-testületi ülésen rá fogok kérdezni, hogy ez a dolog hol tart, 
mert kell, hogy ezekkel haladjunk előre. Vannak olyan mondatok a beszámolóban, aminek örülök, hogy 
megismétlésre kerülnek, tehát kifejezetten büszkeséggel tölt el, hogy amikor 2019-ben a módosító javaslatomra 
beleírtuk az önkormányzati lakásrendeletünkbe, hogy az adóssággal rendelkezőket értesíteni kell a FESZGYI-nek, 
ez a jelzés jól működik. Olvasom, látom az anyagból, hogy lenne nekünk ezzel dolgunk, mert jobban örülnének, ha 
egy picit előbb kapnának értesítést. Jó lenne, ha nekünk erre Önöktől érkezne egy konkrét javaslat, hogy mikor 
lenne az a pont, mert akkor úgy módosítanánk majd a lakásrendeletünket, hogy tényleg akkor történjen meg ez a 
jelzés, amikor az egy jó irányú dolog. A másik, amit látok ebben az anyagban, és igazából kérdezem, a sorokból 
azt olvasom ki, no meg azért ismerek bizonyos statisztikai adatokat is, hogy Magyarországon legalább ugyanakkora 
probléma a fiatalkorúak szegénysége, ha nem nagyobb probléma, mint a nyugdíjasoknak a szegénységi rátája. 
Van egy ilyen statisztikai adat a beszámolóban, hogy a legtöbben, akik jelentkeztek, vagy valahogyan kapcsolatba 
kerültek az irodájukkal, azok egyedülálló személyek voltak. Nem pontosan értettem a szöveges részt, mert ha jól 
láttam, akkor az egyedülálló személyeknek, ha jól értettem azt, ami le van írva, a legnagyobb halmaza a 0-tól 24 
éves korosztály volt, ez 60 százalék, de ezt pontosan nem értem, hogy ők hogyan lehetnek egyedülálló személyek, 
vagy én értelmeztem rosszul ezt a szöveget. Picit, hogyha megnézzük a szociális rendeletünket és a szociális 
védőhálóinkat, akkor talán itt a fiatalok körében lenne nekünk egyébként feladatunk. Mert nem nagyon vannak 
olyan típusú megoldásaink, és talán ezt egy picit kritikaként mondom, hogyha megnézzük a H52 beszámolóját, 
akkor az egy komoly hiányosság. Persze az egy fontos dolog, hogy legyen kábítószer egyeztetés, vagy Kábítószer 
Egyeztető Fórum, amin részt vesznek, meg az is, hogy az LMBTQ problémával foglalkozunk ebben a 
korosztályban, de egy picit úgy látom, mintha a H52 semennyire sem foglalkozna magával azzal, hogy azok a 
fiatalok, akik ott vannak, azoknak az anyagi helyzete, anyagi kondíciója valahogyan javuljon. Szép programokat 
szerveznek nekik, meg tényleg vannak ilyen típusú történetek, legalábbis, lehet, hogy foglalkoznak, de ebben a 
beszámolóban nem ez a hangsúlyos része ennek a dolognak. Szerintem az elkövetkezendő 1 évben érdemes 
lenne ezzel foglalkozni, mert itt látom a hiányt. Két javaslatot tennék Intézményvezető Asszonynak és Irodavezető 
Úrnak. Nagyon szívesen venném azt, és ez többször visszatérő történet, hogy itt a fiatalok között lenne egy olyan 
hányad, akinek nincs magas iskolai végzettsége, és most a magas szót tegyük zárójelbe, tehát nincs iskolai 
végzettsége, de szívesen szerezné meg, de akkor kikerül a munka világából, nem tud a tanulás mellett dolgozni, 
ebből kifolyólag nem tud kitörni ebből a helyzetből. Szívesen venném, hogyha esetleg lenne a Ferencvárosi 
Önkormányzatnak egy olyan ösztöndíja, ami kifejezetten ezt a csoportot segítené, és nem ilyen 20-30 ezer forintos 
ösztöndíjra gondolok, hanem egy olyan típusú megoldásra, ami egy minimálbérnek megfelelő tanulási támogatást 
nyújt nekik, akár oly módon, hogy a társaságainkkal, Önkormányzattal ő köt egy szerződést, hogy később nálunk 
helyezkedik el. Tehát nekünk a szakemberképzésbe is be lehet ezt valahogyan csatornázni. Nem tudom ennek a 
módját, kötni velük egy szerződést vagy valamilyen típusú történet. Nagyon jó szívvel venném, ha ez lenne. Ha 
négy embernek tudnánk elindítani ezt a programot, akkor négynek, ha tíz embernek, akkor tíznek, nyilván ennek 
van költségvetési vonzata, de nem olyan hatalmas ez a költségvetési vonzat, mint amekkorát tudunk ezeknek az 
embereknek segíteni. Ez az egyik. A másik az, hogy érdemes tovább végiggondolni azt, hogy hová szocializáljuk 
be ezeket a fiatalokat. Ha a támogatások irányába kezdjük el szocializálni, akkor rászabadítjuk őket a szociális 
ellátó rendszerre, lehetne őket a munka világába beszocializálni, viszont szociális szempontból nyilvánvaló, hogy 
ott egy olyan valamiféle speciális foglalkoztatást vagy speciális keretrendszert kellene nekik biztosítani, ami az ő 
hátrányos helyzetüket valamelyest kompenzálják. Nekem régi gondolatom a szociális diákszövetkezetnek a 
létrehozása, ami kifejezetten szociálisan hátrányos helyzetű fiataloknak biztosít diákmunkát. Csendben jegyzem 
meg, hogy nekünk a Ferencvárosi Önkormányzatnak és intézményeinknek rengeteg olyan humánerőforrás 
problémánk van, ami kifejezetten alacsony, klasszikus diákmunkában is elvégezhető feladatok lennének, hová 
tovább egy diákmunka szövetkezetnek az adózása lényegesen kedvezőbb, mint egy főállású foglalkoztatottnak. 
Tehát érdemes lenne esetlegesen azt végiggondolni, hogy esetlegesen részt vennénk egy diákmunka szövetkezet 
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alapításában, amivel mi szerződéseket kötünk, és kifejezetten a FESZGYI klienseinek, illetve a szociálisan 
rászorult fiataloknak kínálnánk különböző munkákat, amelyekkel nekik segítenénk azt, hogy a munka világába 
integrálódjanak bele, és ne, itt a beszámolóban lehet olvasni, ezek a kisebb bűnözések világába kerüljenek bele. 
Javaslat gondolják végig. A díjhátralékos csoport vonatkozásában aggodalommal tölt el ez az igen magas újaknak, 
vagy visszaesőknek, mert köztük van visszaeső is, száma. Ha jól láttam a klienseiknek több mint kétharmada új, 
illetve visszaeső volt ebben az évben. Nekem van egy olyan megérzésem, és talán a költségvetésnél ezt mondtam 
is, hogy ez nőni fog, és Önökre emiatt oltári nagy feladat fog hárulni. Szeretném Önöket szépen kérni, hogy 
rendszeresen kapjunk tájékoztatást az elkövetkező félévben arról, hogyan állunk ezzel a területtel, és dolgozzunk 
a megoldáson, mert ez itt lesz előttünk, mint kihívás. Van egy ellentmondás az anyagban, rögtön az elején. Írják 
azt, nagyon helyesen egyébként, hogy mi 2019-ben azzal kezdtük az önkormányzati ciklust Jancsó Andreával 
közösen, hogy megemeltük a szociális dolgozóknak a fizetését. Az anyagban azt írják, hogy ez nagyságrendileg 
meg is állította a folyamatos pályaelhagyást, akik kilépnek Önöktől, más okai vannak, elköltözés, GYES, GYED, 
stb., családi okok, nem az anyagi történet. Aztán az anyagnak különböző pontjain azt látjuk, hogy azért ez mégsem 
egészen így van, meg jó lenne, hogyha kapnának még egy kis fizetésemelést. Jó lenne nekem ebben tisztán látni, 
hogy akkor most hogyan áll az Önök dolgozóinak a fizetése, mert ebben az anyagban egy kicsit ellentmondásosnak 
látom ezt a történetet. Vannak dolgok, amelyekkel viszont vitatkoznom kell. Írják azt az anyagnak az egyik 
részében, hogy az Önkormányzat leállította a szociális bérlakásoknak a kiutalását. Ilyen nincs. Ez nem feltétlenül 
fedi a valóságot, most is volt egy szociális bérlakás pályázatunk. A mértékkel lehet egyébként vitatkozni, hogy ez 
most elégséges vagy nem elégséges, de fizikálisan nincs több lakása az Önkormányzatnak. Tehát ebben a 
formátumban látom azt, hogy ott azért van probléma, mert talán, és ebből azt a következtetést vonom le, hogy a 
FESZGYI kevésbé lát rá a szociális önkormányzati lakásgazdálkodásra, ami szerintem probléma. Tehát itt biztosan 
lenne feladat. Még egy gondolat, zárásképpen, hogy a Képviselő-testület napirendi pontjai között szerepel egy 
anyag, ami a Koppány utca és az Üllői úti tömbnek a rehabilitációjáról szól. Nekem ez az anyag szívfájdalom. Azért 
szívfájdalom, mert ha valahol lehetett volna egy jó mintaprojektet csinálni, hogyan kell egy szociális város 
rehabilitációt csinálni, az pont ez a tömb lenne. Erre ez az anyag semmiféle javaslatot nem tesz, szokásos, kiürítjük, 
majd kapnak lakást valahol, lesz majd velük valami, stb., közben pedig pontosan tudjuk, hogy ezek krízistömbök, 
tehát itt extra hátrányos helyzetű emberek laknak, akiket, ha kimozdítunk a megszokott lakókörnyezetéből, és 
átkerülnek egy új lakókörnyezetbe, beilleszkedési problémák lehetnek anyagi problémákkal, nem fogok 
végigsorolni, pontosan tudjuk, hogy mik lehetnek. Ebben a dologban nem értem, nem látom azt, hogy miért ebbe 
az irányba mozdult el a történet, ez nem Önöknek szól, inkább a városvezetésnek szól, hogy az egy nagyon helyes 
dolog, hogy az a tömb kiürül, azzal lenne dolog, hogy ott azok az emberek az új lakókörnyezetükben meg tudják 
őrizni egyáltalán az új lakásukat. Kezdjük ezzel, mert ez lesz az első probléma, hogy félő, hogy elveszítik ezeket 
az új lakásokat. A másik meg, hogy be tudnak-e majd integrálódni. Lenne még sok minden, de így is bőven 
beszéltem. 
 
Jancsó Andrea: Korábban beszéltünk arról, hogy nagyon jó, hogy a központban történik a családsegítés és a 
szolgáltatások nyújtása, tehát a középső-ferencvárosi részben. De tekintettel arra, hogy a Pöttyös utcai 
kirendeltség megszűnt, szükséges lenne az, hogy a Pöttyös utcába, illetve a József Attila-lakótelepen, illetőleg az 
Aszódi lakótelepen történjen meg az, hogyha heti 2 napon is, de legyen ott is egy kihelyezett szolgáltatás, hogy 
elérhető legyen, és ne kelljen bejönni busszal a központba azért, hogy valamit elintézzenek. Nagyon sok olyan 
ügyfél nem is jelenik meg a szolgáltatási rendszerünkben, mert egyszerűen nem is tájékozódnak arról, hogy van 
családsegítés, különféle támogatások, tehát nem igazán kapnak tájékoztatást arról bizonyos társadalmi rétegek, 
hogy egyáltalán el is tudják intézni, vagy tudnak segítséget kapni az Önkormányzattól. A másik pedig Torzsa 
Sándor elnök úrhoz csatlakozva az lenne, hogy azért járva a felújított bérházakat, ahová beköltöztek szanálás után 
családok, érezhető az a feszültség, hogy az integrálásuk nagyon nehéz. Szerintem jelentkezne az Önkormányzat 
részéről egy olyan igény, hogy a FESZGYI ebben egy kicsit aktívabban vegyen részt. Igen, vannak problémák, és 
azokat valahogyan áthidalva, elősegítve az ő integrációjukat abba az új közegbe, ahová beköltöztek, egy kicsit 
akadálymentesebb, vagy könnyebb legyen. Szerintem értjük, hogy miről beszélek, és ez fokozódni fog a Koppány 
utca és a Soroksári út 84-nek a kiürítésével. 
 
Bodonyiné Molnár Margit: Jancsó Andrea képviselő asszonynak az első kérdésére válaszolva, igen, volt róla 
szó, el is indult. Annyiban akadt meg, hogy a nyári szabadságok ideje alatt egy kicsit nehézkes lett volna 
megszervezni, hogy most kint is működjön a Pöttyös utca megszűnése miatt, de szeptembertől, még az elején 
vagyunk, de folyamatban van, és úgy ahogy beszéltünk is róla, működni fog, nagy valószínűséggel a Toronyház 
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utca 9/b-ben. Az ottani vezetővel történt egy kis egyeztetés, ott fogunk kapni egy termet, ahol ezt a szolgáltatást 
nyújtani tudjuk. Az, hogy melyik napon, arról még tájékoztatni fogjuk még Önöket.  
 
Vibling Géza: Elnök Úrnak a díjhátralék kezeléssel kapcsolatos felvetésére reagálnék a visszaesők, vagy inkább 
úgy mondanám, hogy az újból kérelmezők kapcsán. Ezek a támogatások, amiket igénybe lehet venni a díjhátralék 
kezelés során, mindegyiknek vannak elég szigorú kötöttségei, például az adósságkezelési szolgáltatásban a 
támogatás igénylésének van egy határideje, hogy arra a típusú hátralékra, amire igénybe vette a támogatást, a 
sikeres adósságkezelést követően bizonyos idő elteltéig újabb kérelmet nem tud beadni, vagy be tud adni, de nem 
jogosult az idő letelte idő letelte előtt erre. Illetve azért sem visszaesőkről beszélnék, mert az olyan, mintha a 
legtöbben erre rájátszanának, vagy valami hiba lenne, de lássuk be, hogy rengeteg olyan háztartás van, ahol ezek 
a támogatások kellenek ahhoz, hogy egyáltalán hátralékok ne keletkezzenek, vagy az időszakosan felgyűlő 
hátralékot ki lehessen egyenlíteni. Valószínű, hogy nőni fog a kérelmezők száma, hiszen a jövedelmek nem követik 
azt a fajta áremelkedést, ami a rezsiben működik, de tényleg elég, ezt szerintem az Irodavezető Úr is meg tudja 
erősíteni, hogy a hátralékosoknak ahhoz, hogy ezeket a támogatásokat igényeljék, sokan kiesnek pontosan amiatt, 
mert például azt a feltételt sem tudják teljesíteni, hogy részletekben a korábban felgyűlt hátralék bizonyos 
százalékát visszafizessék. A közösségi szociális munkával kapcsolatban annyit jegyeznék meg Képviselő Asszony 
felvetésére, hogy a program kapcsán pontosan erre a célra lett létrehozva családmentori csoport, és nem 
véletlenül. Ugyan a szociális munkától nem idegen, hiszen az egyik része a közösségi szociális munka, egyéni 
esetkezelésről, csoportmunkáról és szociális munkáról tanulnak a kollégák szociális munka keretén belül, de ezek 
teljesen másfajta tevékenységek. Tehát amellett a napi egyéni esetkezelés mellett, ami jelen pillanatban a 
kollégákra hárul, tehát a gyermekvédelem és a családsegítés kapcsán, a közösségi szociális munka óriási 
pluszenergiát jelentene, hiszen ezt nem lehet úgy, hogy hetente vagy havonta egyszer. Ebbe komoly erőfeszítést 
kell beletenni, szervezőmunkát, az érintett lakókkal való megállapodásokat. Tehát azt gondolom, hogy 
megpróbálhatjuk, de óriási esetszámmal dolgoznak a családsegítő- és esetmenedzser kollégák. Márpedig ez a 
feladat alapvetően a családsegítéshez tartozna. De nyilván gondolkodni fogunk azon, hogyan és mint lehet.  
 
Torzsa Sándor: Én egy kicsit a mazochista képviselők közé tartozok, mert ilyen mindenféle tájékoztatót és 
beszámolót elolvasok, így összefüggésében látok bizonyos dolgokat. Van a Képviselő-testület előtt egy másik 
beszámoló, ami a FEV IX. Zrt-nek a beszámolója, és az Önök beszámolójában benne van, hogy probléma az, hogy 
nem megfelelően végzi az Önkormányzat a rovarirtást nagyon sok önkormányzati bérlakásnál. Szeretném 
Önöknek jelezni, hogy megemeltük mi ezt a pénzt, amit rovarirtásra szántunk, és az ki is derül a cégnek a 
beszámolójából, hogy idén csupán csak, és most már szeptember van, 13 százalék náluk az ezen a költségvetési 
soron lévő felhasználás. Szerintem itt a probléma valahol ott van elakadva, hogy nem jut el a FEV IX. Zrt-ben az 
illetékesekhez, hogy ott kellene egyébként rovarirtás. Nagyon szívesen menedzselek ebben a történetben, hogyha 
valahol ez itt elakad, mert mi, mint Képviselő-testület erre több pénzt szánunk, a cégnél be van állítva ez a pénz, 
közben egyébként kevés erről a költségvetési sorról a költés. Egyéni képviselő vagyok, tehát nyilván, akik hozzám 
jönnek fogadóórára, és jelzik ezt a történetet, mindig segítik nekik, menedzselem az ő problémájukat, és rendben 
meg is történnek a rovarirtások. Tehát itt valamilyen ilyen típusú probléma lehet. A másik, hogy hadd fogalmazzak 
meg egy kritikát, mint önkormányzati döntéshozókkal szemben. Ez egy értékrendi kritika lenne, nem egy ismeretlen 
álláspont, nem ebben a Bizottságban szoktam ezt sokszor elmondani, mint tudják. A szegény emberek, akikről 
Önök beszélnek, hogy felgyűlik nekik az önkormányzati lakásokban a bérleti díjtartozásuk, ott rontották el, hogy 
nem vendéglátósok, mert hogyha itt a kerületben leesik két szem hó, vagy történik valami, a vendéglátósoknak 
folyamatosan nyakra-főre engedjük el a bérleti díjaikat, és adunk nekik igen tisztességes bérleti 
díjkedvezményeket. Így egyébként a szegény embereinknek meg nem tudunk segíteni. Ez egy picit nekem, mint 
az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnökének nagyon furcsa dolog. Igazából szeretném 
megfejteni ezt a kérdést, hogy miért nem? Ennek jogszabályi háttere van? Vendéglátósból nagyjából 
bizottságonként van három, négy, öt, akik különböző indokokkal kérik a bérleti díj elengedését úgy, hogy sokkal 
kevesebb helyiségünk van, mint önkormányzati bérlakásunk. Míg egyébként azoktól, akik önkormányzati 
bérlakásban laknak, ilyen típusú kérés elénk, döntéshozók elé, minimális számú, évente egy-kettő szokott 
beérkezni. Mi ennek az oka? Ennek jogszabályi oka van? Vagy egészen egyszerűen, mint opció, hogy esetlegesen 
fordulhatnak a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsághoz ilyen egyedi kéréssel? Ez a lehetőség nem jut el 
hozzájuk?  
 
Vibling Géza: Az előbb elfelejtettem egy dologra reagálni, azzal kezdeném. Felhívta Elnök Úr a figyelmet arra az 
ellentmondásra, hogy amíg én azt írtam le, hogy a 2020-ban megszavazott dolgozóknak járó pluszjuttatással 
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sikerült elérnünk azt, hogy a fluktuáció nem az anyagi megbecsülés miatt történik, hanem leginkább más egyéb 
egyéni okai vannak, ehhez képest az egyik szakmai vezetőm pedig azt írta, hogy még az anyagi megbecsüléssel 
tovább lehetne a kollégák munkáját elismerni. Nem látok ebben ellentmondást, egyrészt nem gondolom, hogy ezt 
a véleményt, mint vezetőknek, nekünk el kellett volna fojtani, én mást gondolok, de nyilván mindenki többet akar 
keresni. Nem tartom ezt akkora ellentmondásnak, meg vagyok győződve arról, hogy azt a fajta fluktuációt, ami az 
előző években volt, 28 éve itt dolgozom, ez a fajta önkormányzati juttatás igenis tudta kezelni. Az egy tény, hogy 
Budapesten a középmezőnyben van a IX. kerület, de azt is el tudom fogadni, hogy a kerület ennyit bír, és nem kell 
mindenben az elsőnek lennünk. A csótányirtással kapcsolatban lehet, hogy az én figyelmemet kerülte el, hogy ilyen 
belekerült a beszámolóba, hogy nem végzi a FEV IX. Zrt. a munkáját, mert biztos, hogy nem maradt volna az 
anyagban. Mindig szem előtt tartom azt, hogy más munkájával vagy a más feladataival nekünk nem kell foglalkozni, 
és azt nem is kritizáljuk. Azt gondolom, hogy vannak problémák az élősködőkkel, de ez nem feltétlenül egy 
rosszfajta irtástechnikát jelenthet, hanem az is az oka, hogy vannak olyan háztartások, ahol irthatnak minden héten, 
ott meg fog jelenni azután is. Tehát hogyha ilyen benne van az anyagban, akkor azért én kérek elnézést, hogy 
benne maradhatott, mert nem kritizáljuk más intézmény munkáját. Itt szeretném kiemelni a Vagyonkezelési Irodával 
történő együttműködést, amiről azt gondolom, hogy nagyon jó, és ezt azért is hozom fel, hogy Elnök Úr felvetette 
azt, hogy tartozások elengedése. Mi többször egyeztettünk Irodavezető Úrral, megkapjuk a hátralékos bérlők 
elérhetőségét, felkeressük őket, elkezdünk foglalkozni velük, akivel lehet, aki hajlandó, aki tud, képes hátralékait 
valamilyen módon rendezni, illetve akarja is. Van egy olyan visszajelzési feladatunk, hogy azok, ahol egyszerűen 
nincsenek eszközök sem a bérlők kezében, sem a mi kezünkben arra, nem azért, mert nem akarja, hanem azért, 
mert tényleg nincsenek meg azok a feltételek, nincs meg a jövedelme, hogy rendezze a tartozást, azt jelezzük a 
szakiroda felé, és gondolom innentől kezdve a szakiroda intézi azt a fajta dolgot, hogy el fogják engedni vagy nem. 
Alapvetően azt gondolom, hogy nem az lenne a megoldás, hogy hozunk egy „mindenki tisztalappal indul” döntést, 
és eltörlünk minden tartozást, mert az azok felé lenne szerintem visszás, akiknek erejükön felül is az első dolguk 
az, hogy a rezsit befizessék. Tehát igen, vannak azok a háztartások, ahol ezen el kell gondolkodni, de azt 
gondolom, hogy ennek mindig egyedi elbírálásnak kell lennie, mert nehéz erre valamilyen univerzális megoldást 
találni.  
 
Jancsó Andrea, a Bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Torzsa Sándor: Köszönöm a tájékoztatást. További kérdés, észrevétel nincs.  Kérem, szavazzunk a 208/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 183/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
208/2022. sz. – ”Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2021. évi 
szociális szolgáltatásairól” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

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

8./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására 

Sz-285/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-285/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 184/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ 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 Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 500.000,-  

2. Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és családi kikötő a József Attila-lakótelepen 498.240,-  

3. Köztes Átmenetek Egészségmegőrző és Kommunikációs Nonprofit Kft. 400.000,-  

4. AppArt Egyesület 100.000.- 

Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja az ESZSICB 22/2021. (VII.22.) számú határozat alapján támogatásban 
részesített civil szervezetek beszámolóját. 

Szervezetek 
2021. évi támogatási 

összeg (Ft) 

1. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 525.000,-  

2. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 250.000,-  

Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja az ESZSICB 107/2021. (XI.10.) számú határozat alapján támogatásban 
részesített civil szervezetek beszámolóját. 

Szervezetek 2021. évi pályázati program 
2021. évi 

támogatási 
összeg (Ft) 

1. Abacusan Stúdió Nonprofit Kft. LiteraTÚRA robotokkal a kötelezők lapjain 535.000,-  

2. 
          Bonbonier Chocolate Kft. 
  

Rajzvarázs Műhely a Bonbonier Galériában 200.000,-  

Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
4./ tudomásul veszi, hogy az ESZSICB 107/2021. (XI.10.) számú önkormányzati határozata alapján támogatásban 
részesített Hajdú Fanny e.v. pályázatát nem valósította meg, a támogatási összeget maradéktalanul visszautalta. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
5./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-4. pontjaiban foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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9./ Javaslat a Sport Alap 2018-2021. évi pályázati beszámoló elfogadására 
Sz-286/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-286/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 185/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Roma Kulturális és Sport IX. KHE 
számára nyújtott 2 millió Ft-os „Sport Alap” támogatási összeg felhasználására vonatkozó, 2021. évi szakmai és 
pénzügyi beszámolót elfogadja, valamint felkéri a polgármestert arra, hogy a szervezetet jelen döntésről 
tájékoztassa. 
Határidő: Döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
10./ Javaslat az ESZSICB 113/2022. (V.11.) sz. határozatának visszavonására a 26. számú háziorvosi körzet 
működtetése érdekében 

Sz-287/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-287/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról egyben. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 186/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
1./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
az ESZSICB 113/2022. (V.11.) sz. határozatát visszavonja, hozzájárul a 26. háziorvosi körzet működtetésére 
vonatkozó – az Önkormányzat és a DR. BOGDÁN és Tsa Háziorvosi Betéti Társaság és egyben az ellátásért 
felelős dr. Bogdán Beatrix orvos között 2021. november 23-án létrejött – feladatellátási szerződés 2022. 
szeptember 30-tól közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás megszüntetéséhez, 
valamint a tárgyi körzet működtetésére 2021. november 23-án kötött feladatellátási szerződés hatályba 
helyezéséhez és felkéri a polgármestert a tárgyi feladatellátási szerződés hatályba helyezéséhez szükséges 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
hozzájárul 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 26. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 
2026. december 31. napjáig a  DR. BOGDÁN és Tsa Háziorvosi Betéti Társaság egészségügyi szolgáltatóval, és 
az ellátásért felelős dr. Bogdán Beatrix orvossal kötött feladatellátási szerződés 2. sz. mellékletében a helyettesítési 
rend alábbiak szerinti módosításához 2022. szeptember 8-tól:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Bánházi László  (nyilv.sz.:44682)  dr. Bogdán Beatrix rendelési idejében,  

rendelés helye:1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 
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dr. Szuhács Dóra (nyilv.sz:78388) saját rendelési idejében 
rendelés helye:1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 

dr.Keskeny Sándor (nyilv.sz:26145) saját rendelési idejében, 
rendelés helye:1098 Budapest, Börzsöny u. 19.” 

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 a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. számú melléklet II. fejezet 3.) fa.,valamint fb. pontja alapján úgy 
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
13/2017. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 26. számú háziorvosi körzet 
1098 Budapest, Börzsöny u. 19. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben történő működtetésére az ellátásért 
személyesen felelős dr. Bánházi László egyéni vállalkozó háziorvossal feladatellátási előszerződést köt jelen 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint és felkéri a polgármestert az előszerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
11./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-288/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-288/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 187/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy 
hozzájárul 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 19. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2019. november 01. napjától 
2024. október 31. napjáig a MEDICO CENTRUM Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Zsoldos Noémi Emőke orvossal 
kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. 
szeptember 8-tól:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Babják Ivett (nyilv.sz.:88203)  dr. Zsoldos Noémi Emőke rendelési idejében,   
     heti 40 órában 

rendelés helye: 1091 Budapest, Üllői út 65-67. 
dr. Mityuk Antal (nyilv.sz.:64571)  dr. Babják Ivett esetleges akadályoztatása esetén 
     heti 40 órában  
     rendelés helye: 1091 Budapest, Üllői út 65-67. 
dr. Kertész Beáta (nyilv.sz:79120)  dr. Babják Ivett esetleges akadályoztatása esetén  
     heti 40 órában 
     rendelés helye: 1091 Budapest, Üllői út 65-67.” 
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.) 
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12./ Javaslat a 10. fogorvosi körzet működtetésére 
Sz-284/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-284/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 188/2022. (IX.7.) 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 10. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2018. augusztus 01. 
napjától 2023. július 31. napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Cseh Judit Erzsébet fogorvossal 
kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. 
szeptember 8-tól:  
„Helyettesítés rendje:  
dr. Párdy Soma  (nyilv.sz: 94465)  dr. Cseh Judit Erzsébet rendelési idejében,  

rendelés helye:1095 Budapest, Mester u. 45. 
dr.Lukács Zsófia Tekla (nyilv.sz:51644)  saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1095 Budapest, Mester u. 45. 
dr. Kun Krisztina (nyilv.sz.:38282)   saját rendelési idejében,  

rendelés helye:1095 Budapest, Mester u. 45.” 
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 27. sz. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-289/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Jancsó Andrea, a Bizottság tagja bejött az ülésterembe.  
 
Torzsa Sándor: Kell delegálnunk 1 főt a határozati javaslatba. Itt egy háziorvosi praxisnak a megüresedéséről van 
szó. Erre pályázatot írunk ki. Jancsó Andreát javasolnám delegálni. Nem látok más javaslatot. Kérem, szavazzunk 
az Sz-289/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 189/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
1./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. 
mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű 27. sz. tartósan betöltetlen háziorvosi körzet 
működtetésére a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal ismételten pályázatot hirdet meg, és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat meghirdetéséről a jogszabályban előírt fórumokon. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a háziorvosi praxis működtetésére 
meghirdetett pályázat Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú 
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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 
3. dr. Jelinek Benjamin Gábor, budapesti háziorvosi kollegiális szakmai vezető, 
4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő) 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 14./ Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére  

Sz-290/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Szintén pályázatot kell kiírnunk. Itt egy gyermekorvosi körzetről van szó. Szintén Jancsó Andreát 
javasolnám a javaslattevő bizottságba delegálni. Más javaslatot nem látok, kérem, szavazzunk az Sz-290/2022. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 190/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
1./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros közigazgatási 
területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. 
mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű, tartósan betöltetlen 1. sz. házi gyermekorvosi körzet 
működtetésére a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal pályázatot hirdet meg, és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat meghirdetéséről a jogszabályban előírt fórumokon. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 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 
3. dr. Külkey Orsolya, ferencvárosi házi gyermekorvos,  

/dr. Király Balázs fővárosi házi gyermekorvosi kollegiális vezető ajánlására/ 
4. Jancsó Andrea(Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő) 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
15./ Javaslat akadálymentesítési pályázat kiírására ferencvárosi közintézmények részére 

Sz-291/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Ide is kell nekünk delegálni 1 főt, ha jól emlékszem. Hadd kérjek egy delegáltat a Polgári Frakciótól, 
ők is legyenek bevonva a munkába.  
 
Jancsó Andrea: Csak áttételesen mondom el, hogy problémát jelent, hogy a felújított bérházakat úgy vesszük fel, 
hogy nincsenek akadálymentesítve. Most itt van mind a két Irodavezető Úr. A Balázs Béla út 13. szám alá 
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átköltöztettünk egy mozgássérült lakót úgy, hogy egyébként nincs megoldva az, hogy ő akadálymentesen be tudjon 
jutni magába az épületbe. Tehát földszintre költöztetjük őket, bekerül egy másik, sőt még egy harmadik 
mozgássérült is földszintre, ami nagyon jó, csak jó lenne majd figyelni arra, vagy elindítani azt, hogy a Balázs Béla 
út 13. szám épületébe akadálymentesen tudjanak bejutni ezek a lakók. 
 
Janitz Gergő: Csak pár mondatban reagálnék, igen probléma az, amit itt Tanácsnok Asszony felvetett. Sajnos 
egyre több mozgássérült lakásbérlőnk van, akik kerekesszékkel közlekednek, és ezekben a régi bérházakban 
nagyon nehéz közlekedniük. Jellemzően nincsenek liftek, már az utcáról is úgy kell bejutni az épületbe, hogy ott is 
van 4-5 lépcsőfok, mire a földszinti szintre bejutnak, akár, ha van lift, akkor odáig. Ez probléma, ugyanakkor 
ezeknek a rámpáknak a kialakítása műszaki szempontból nagyon bonyolult. Tehát, hogy ezt szabványok szerint 
elkészítsék, meg van határozva ezeknek a dőlésszöge, stb. A múltkor készítettek erre a műszaki kollégák egy 
tervet, és az utcán 30 méter hosszan kellett volna kialakítani ahhoz, hogy ez megfeleljen a szabványoknak. Tény 
és való, hogy egy akut probléma, amivel küzdünk. A problémát érzékelve, tervben van, hogy a következő lakóépület 
felújításokat, ami a Gát u. 24-26. számot, illetve főleg a Balázs Béla utca 27/b számot, aminek a tervezése zajlik, 
van egy olyan szándék, hogy ezeknek a lakóépületnek a földszintjén alakítsunk ki ilyen mozgássérült lakásokat. 
Nem csak az épületekbe való bejutás, ami probléma, hanem a lakáson belüli műszaki megoldásoknak is 
egyedieknek kell lenniük, nem lehet küszöb, szélesebb ajtók kellenek, hogy a tolószékkel lakáson belül lehessen 
közlekedni, illetőleg a vizes helyiségeknek, tehát a WC-nek, zuhanyzónak is úgy kell kialakításra kerülnie, hogy ez 
működjön. Összefoglalva, tény és való, hogy van egy ilyen probléma, dolgozunk azon, hogy ez minél hamarabb 
és minél több ember számára megoldásra kerüljön. 
 
Torzsa Sándor: Köszönjük szépen a problémafelvetést. A nap fénypontjaként megadom a szót Frakcióvezető 
Asszonynak. 
 
Gyurákovics Andrea: Csak az Ön árnyékából tudok maximum kilépni egy picit a fényre. Köszönjük szépen Elnök 
Úrnak a felajánlást, a frakciónk Zombory Miklós képviselőtársamat javasolja delegáltnak. 
 
Torzsa Sándor: Csak szólok, hogy a következő napirendi pontnál is azt fogom javasolni, hogy Önök delegáljanak, 
addig meg tudják beszélni, ha esetleg meg kell beszélniük. További kérdés, észrevétel nincs, a határozati javaslat 
kipontozott részére Zombory Miklós neve kerül be. Kérem, szavazzunk az Sz-291/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 191/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy: 
1./ az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3202. számú 
előirányzat terhére 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján oszt szét Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő köznevelési intézmények (általános- és 
középiskolák), alapítványok, egyesületek, valamint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
fenntartásában működő köznevelési intézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésére, egyben jóváhagyja 
a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás  helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2022. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén működő közintézmények fizikai és nem fizikai 
akadálymentesítésének támogatására kiírt  pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által 
történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület általi - 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  
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2. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. Lacza Annamária, a Humánszolgáltatási Iroda esélyegyenlőségi és ifjúsági referense 
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. szeptember 7. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

                (9 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
16./ Javaslat iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása érdekében pályázat kiírására  

Sz-271/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Torzsa Sándor: Itt is a Polgári Frakciót szeretném kérni, hogy delegáljon 1 főt a határozati javaslat kipontozott 
részére. 
 
Gyurákovics Andrea: Illyés Miklós bizottsági tagok szeretném delegálni. 
 
Torzsa Sándor: További kérdés, észrevétel nincs. Nekem lenne kedvem hozzászólni, de most inkább nem szólok. 
A határozati javaslat kipontozott részére Illyés Miklós neve kerül be. Kérem, szavazzunk az Sz-271/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 192/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete 3145. számú, "Ifjúsági koncepció végrehajtásával 
összefüggő feladat" megnevezésű során elkülönített keretösszeg terhére 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer 
forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján oszt szét Ferencváros közigazgatási területén lévő köznevelési 
intézményekben működő iskolai diákönkormányzatok tevékenységének támogatására, és jóváhagyja az Sz-
271/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 
formanyomtatványt. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2022. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./az iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatására beérkező pályázatoknak az Egészségügyi, 
Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület által 
történő - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság 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, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
3. Lacza Annamária, a Humánszolgáltatási Iroda esélyegyenlőségi és ifjúsági referense 
4. Illyés Miklós (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő) 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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17./ Budapest Hoppers Kötélugró Klub kérelme 

Sz-292/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök 

 
Torzsa Sándor: Ők igyekeznek itt a helyi iskolákkal kapcsolatot kiépíteni, szép eredményeket érnek el. 
Megkeresték a Bizottságot, hogy segítsük a működésüket, 200 ezer forintra teszünk javaslatot. Kérdés, észrevétel 
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-292/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 193/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” 
költségvetési sorának terhére 200.000,- Ft utólagos támogatást nyújt az Sz-292/2022. számú előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező kérelem alapján a Budapest Hoppers Kötélugró Klub részére, a 2022. évi Európa Bajnokság 
felkészülési és részvételi költségeinek támogatására és felkéri polgármestert az erre vonatkozó szerződés 
megkötésére. 
Határidő: döntés követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

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

Sz-273/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Két kérelem van, a második a legegyszerűbb szerintem a Bizottság megítélése szempontjából. 
H. D.-ék szeretnék a mellettük levő lakást megkapni, de már egyszer kaptak egy lakást úgy, hogy csatolva lett a 
bérleményükhöz még egy lakás. Ahhoz szeretnék, ha még egy lakást lenne csatolva. A Bizottság egyszer ezt a 
kérelmet már elutasította. A másik kérelem most került a Bizottság elé, ennél a döntésnél érdemes azt figyelembe 
venni, hogy amennyire lehet tervezni, amennyire lehet számolni, az Önkormányzat többségét alkotó pártoknak a 
határozott álláspontja az, hogy a Sobieski utcai házaknak a kiürítésének és szanálásának még ebben a ciklusban 
meg kell történnie. Nem biztos, hogy szerencsés lenne ennek a ténynek az ismeretében az, ha most mi ott adnánk 
egy lakást, amit neki fel kell újítania stb. Inkább azon dolgozzunk, és azt javaslom, hogy ki tudjuk üríteni a Sobieski 
utca 7. számot és a Sobieski utca 9. számot is. A 3. és az 5. számú házról már van döntés, Irodavezető Úr 
szorgosan bólogat, hogy ott már elindultak a munkálatok, és reméljük, hogy mielőbb költözhetnek az emberek, 
várják már nagyon a lakásokat. Tőlem rendszeresen kérdezik, hogy mikor költözhetnek már. Csak Irodavezető 
Úrnak jelzem, hogy rendszeresen kérdezik ezt. Bízunk abban, hogy a 7. és 9. számban tudjuk folytatni. Azt 
javaslom, hogy ezt a két tényt vegye figyelembe a Bizottság, amikor dönt a különböző határozati javaslatokról. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-273/2022. sz. előterjesztés I. sz. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 194/2022. (IX.7.) 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-273/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést 
F. A. vonatkozásában.” 

     (2 igen, 2 nem, 6 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-273/2022. sz. előterjesztés II. sz. határozati javaslatáról. 
 
ESZSICB 195/2022. (IX.7.) 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-273/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést 
H. D. vonatkozásában.” 

      (2 igen, 3 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
19./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (2) bekezdés alapján 

Sz-294/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: A lakásigénylőket látjuk, aki M. M. és S. B. Sz. Ha jól értem Irodavezető Úr, akkor mindkettő 
lakónak tudunk lakást biztosítani, ha megszavazzuk, nincs olyan probléma, hogy nincs több lakásunk.  
 
Janitz Gergő: Az első kérelmezőnél, M. M.-nál, ő egy magántulajdonú lakást bérelt eddig, ahonnan el kell jönnie, 
tehát ő úgymond új szereplő lenne itt a bérlakás rendszerben. A második kérelmező pedig jelenleg visszamaradt 
egy lakásban, tehát egy rokonánál lakott egy önkormányzati bérlakásban, ez a rokona elhalálozott, ő a 
jogviszonyfolytatásra nem jogosult, tehát ő gyakorlatilag egy meglévő lakásban maradna, amennyiben a Bizottság 
támogatja az ő kérelmét. 
 
Torzsa Sándor: További kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-294/2022. sz. előterjesztés I. sz. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 196/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Polgármesternek M. M. 
részére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 
bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelete 4.§ (2) 
bekezdése alapján egy 1 szobás önkormányzati bérlakás egy év határozott időre történő bérbeadását. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-294/2022. sz. előterjesztés 2 sz. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 197/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Polgármesternek S. B. 
Sz. részére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelete 
4.§ (2) bekezdése alapján a Bp. …………………….. szám alatti önkormányzati bérlakás egy év határozott időre 
történő bérbeadását. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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20./ Lakások bérbeadása a LÉLEK Programban résztvevők második szintű elhelyezésére  

Sz-295/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-295/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól egyben. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 198/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy B. J. K. részére a LÉLEK-Programon 
belüli második szintű elhelyezés keretében a………………………... szám alatti 1 szobás, komfortos, 23,46 m2 
alapterületű lakást egy év határozott időre bérbeadja, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti 
szerződés megkötéséről. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 199/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Sz. R. részére a LÉLEK-Programon 
belüli második szintű elhelyezés keretében a………………………………... szám alatti 1 szobás, komfortos, 27,56 
m2 alapterületű lakást egy év határozott időre bérbeadja, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti 
szerződés megkötéséről. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 200/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy S. L. részére a LÉLEK-Programon 
belüli második szintű elhelyezés keretében a …………………………………..szám alatti 1 szobás, komfortos, 27,90 
m2 alapterületű lakást egy év határozott időre bérbeadja, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti 
szerződés megkötéséről. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
21./ Lakások bérbeadása a LÉLEK Programban résztvevők harmadik szintű elhelyezésére  

Sz-296/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-296/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 201/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy N. G. részére a LÉLEK-Programon 
belüli harmadik szintű elhelyezés keretében legfeljebb 2 szobás lakás kerüljön bérbeadásra 36 hónap határozott 
időtartamra, amennyiben vele a harmadik szintű elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás 
megkötésre kerül, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 202/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy N. Z. részére a LÉLEK-Programon 
belüli harmadik szintű elhelyezés keretében egy 1 szobás lakás kerüljön bérbeadásra 36 hónap határozott 
időtartamra, amennyiben vele a harmadik szintű elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás 
megkötésre kerül, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 203/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy L. Gy.-né részére a LÉLEK-Programon 
belüli harmadik szintű elhelyezés keretében egy legfeljebb 2 szobás lakás kerüljön bérbeadásra 36 hónap 
határozott időtartamra, amennyiben vele a harmadik szintű elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás 
megkötésre kerül, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
22./ Volt állami gondozott lakáskérelme 

Sz-297/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Összesen 6 igénylő van, ha jól látom, és ha jól értem a határozati javaslatot, akkor 1 lakást tudunk 
bérbe adni. Az előterjesztő vette a bátorságot, hogy G. R. E. részére tett javaslatot. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Vida Barbara: A Hivatalhoz lenne kérésem, hogyha jól láttam, akkor egy júliusi dátum szerepelt, hogy ki kell 
költöznie a nagymamától. Most tudunk friss helyzetjelentést? 
 
Szilágyi Imre: Igen, valamilyen formában ő átmenetileg megoldotta a lakhatását. Ez az előterjesztés korábban járt 
már a Bizottság előtt, ha jól emlékszem, talán a júniusi ülésen. Nyilván ez volt a valóság akkor is, és most, is, hogy 
neki ott megszűnt a lakhatása, most augusztus hónapban valahogy megoldotta a lakhatást, de reméljük, hogy 
ezzel tudjuk enyhíteni a problémát, és minél előbb, szeptember hónapban meg tudja kapni a lakást, ha a Bizottság 
támogatja. 
 
Torzsa Sándor: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-297/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 204/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 
szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése alapján úgy dönt, hogy G. R. E. 
részére a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 99/2022. (V.25.). számú határozatában megjelölt 
…………………………… szám alatti, 1. szobás, komfortos, 27,60 m2 alapterületű lakás kerüljön bérbeadásra. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
23./ Személyi térítési díjak méltányossági kérelmei 

Sz-293/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Ha jól számolom, 45 darab határozati javaslat van. Kérem, szavazzunk egyben az Sz-293/2022. 
sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
  
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 205/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy L. K. ………………………………szám 
alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 206/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy S. K. Zs. 
……………………………….alatti lakos helyben fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi 
térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 207/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy P. K. ……………………………………. 
szám alatti lakos elvitellel történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 208/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. M. M. 
…………………………………..szám alatti lakos elvitellel történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési 
díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 209/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy E. S.-né 
…………………………………………..szám alatti lakos elvitellel történő szociális étkezésért fizetendő személyi 
térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 210/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy P. E. 
………………………………………..szám alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi 
térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 211/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy L. M.-né 
…………………………………………szám alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi 
térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 212/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy L. H. 
………………………………………szám alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi 
térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 213/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy E. I………………………………... szám 
alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a 
kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 214/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. J.-né……………………………. szám 
alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 215/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy P. B. ……………………………szám 
alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 216/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Cz. M. I. 
………………………………..szám alatti lakos helyben fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi 
térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 217/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy D. S.-né 
…………………………………….szám alatti lakos házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a 
kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 218/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy F. F. I. 
………………………………….szám alatti lakos elvitellel történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját 
a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 219/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. Gy.-né…………………………... 
szám alatti lakos Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza által nyújtott szolgáltatásért fizetendő személyi térítési 
díját a kérelmező jelenlegi rendkívüli élethelyzetére és szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a 
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 220/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy H. E.-né 
……………………………………. szám alatti lakos Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza által nyújtott 
szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező jelenlegi rendkívüli élethelyzetére és szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 221/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy H. E……………………………... szám 
alatti lakos Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza által nyújtott szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díját a 
kérelmező jelenlegi rendkívüli élethelyzetére és szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési 
díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 222/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy R. F. ………………………………..szám 
alatti lakos Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza által nyújtott szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díját a 
kérelmező jelenlegi rendkívüli élethelyzetére és szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési 
díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 223/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy T. J.-né…………………………….. sz. 
szállítással történő szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 224/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. Gy.-né 
……………………………………….. sz. szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a 
kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 225/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy dr. K. B. 
…………………………………….. sz. szállítással történő szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő 
személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 226/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy J.-M. E. 
…………………………………..szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező 
szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 227/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy M. L.-né 
……………………………………. helyben fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját 
a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 228/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. N. Á. 
……………………………………..elvitellel történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező 
szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 229/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy H. I. 
……………………………………….szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a 
kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
elengedi. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 230/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy B. A. J.-
né……………………………………... szám alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi 
térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 231/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy J. P. Gy. 
……………………………………. szám alatti lakos elvitellel történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési 
díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 232/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy M. G.-
né……………………………………………. szám alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért és a házi 
segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 
01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 233/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. I.-né ………………………………… 
szám alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 234/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. L. 
……………………………………….szám alatti lakos helyben elfogyasztott szociális étkezésért fizetendő személyi 
térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 235/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy S. S.-né ……………………………… 
szám alatti lakos házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére 
tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 236/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Cz. O.-né – XIV/788/2022.- (született: 
F. I.,…………………….., an.:……………….)………………………………………………. szám alatti lakos házi 
segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési 
díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 237/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy B. L. Gy. 
……………………………………szám alatti lakos helyben fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő 
személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron 
következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 238/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy B.I.………………………………………. 
szám alatti lakos elvitellel történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 239/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy P. É. 
………………………………………... szám alatt lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi 
térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 240/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy J. Z. A. 
………………………………………….szám alatti lakos házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a 
kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 241/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy N. M.-né 
………………………………szám alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját 
a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 242/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy F. I. …………………………. szám alatti 
lakos szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 243/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy H. I. a ………………………………… 
szám alatti lakos helyben fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező 
szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal 
csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 244/2022. (IX.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. É. 
………………………………….szám alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért 
fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj 
soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 245/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy O. B. Á. ………………………………. 
helyben fogyasztott szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére 
tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
ESZSICB 246/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy B. L. …………………………………….. 
szállítással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére 
tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 247/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy G. A. ………………………………. 
helyben fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 248/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
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szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. Z.-né ………………………………. 
szállítással történő szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező 
szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal 
csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 249/2022. (IX.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy R. I. 
……………………………………..helyben fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját 
a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. július 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 
50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. szeptember 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 
A 24. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát, a nyílt ülést 15.10 órakor bezárom.  
 

k.m.f. 
 

 Torzsa Sándor 
 elnök 
  Zombory Miklós 
   bizottsági tag 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


