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

 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Hajdú Erika csoportvezető, 
Szilágyi Imre irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, Janitz Gergő irodavezető, Koór Henrietta csoportvezető, 
Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina – a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Tamás Margit 
- a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ gazdasági igazgatója, Dr. Mechler András - a FESZ Kft. 
igazgatója, Vibling Géza – a FESZGYI igazgató helyettese, szakmai vezetője, Polyák Béla – a FESZOFE Nonprofit 
Kft. igazgatója, Serfőző Rita – a Salus Med Care Kft. orvosa, a 27. sz. háziorvosi körzetre pályázó orvos, Takács 
Krisztián, dr. Mátyás Ferenc és Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselők.  
 
Torzsa Sándor: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 fővel 
határozatképes, a bizottsági ülést 13.00 órakor megnyitom. A napirendi pontokhoz lenne annyi módosítás, hogy a 
kiküldött meghívón szereplő 6. számú „Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére” című előterjesztést elsőként 
tárgyalnánk, mert meghívott vendégünk jelen van, és ne kelljen neki végigülnie a teljes bizottsági ülést. Kérdezem, 
hogy van-e napirend előtti hozzászólás? Nincs. A napirenddel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a napirendről a módosítással együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 302/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-432/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve 
273/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Javaslat megállapodás megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának további biztosítása céljából 

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

5./ Javaslat az intézményi közétkeztetést biztosító szolgáltatók díjemelésére 
300/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 
 

6./ Javaslat a 26. háziorvosi körzet működtetésére 
       Sz-426/2022. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
7./ Javaslat a 16., 17. és 18. háziorvosi körzetek működtetésére 

Sz-433/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 3412. számú sport és szabadidős feladatok költségvetési sor 
felosztására 

Sz-368/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

9./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 
Sz-416/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
10./ Lakás bérbeadása a LÉLEK Programban résztvevő személy második szintű elhelyezésére 

Sz-427/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

11./ Személyi térítési díjak méltányossági kérelmei 
Sz-425/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-432/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Dr. Serfőző Rita jelentkezett a pályázatra. A hölgy itt van köztünk, nagyon köszönjük szépen, hogy 
eljött hozzánk, és vállalta ezt a feladatot. Tehát érvényesíteni tudjuk, és eredményes lesz a pályázat. Kérdezem, 
hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-432/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 303/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a 27. háziorvosi körzet működtetésére meghirdetett pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja 
valamint dr. Serfőző Rita pályázatát támogatja. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős:Torzsa Sándor elnök 
2./ a 27. számú háziorvosi körzet működtetésére a Salus Med Care Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és dr. Serfőző 
Rita ellátást személyesen nyújtó orvossal feladatellátási előszerződést köt, jelen előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős:Baranyi Krisztina polgármester 
3./ felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 27. sz. háziorvosi körzet működtetésére kiírt pályázatnak a hirdetési 
felületekről történő visszavonása érdekében.  
Határidő: 5 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Az orvos asszonynak nagyon sok sikert és jó munkát kívánok! Üdvözöljük Önt itt Ferencvárosban. 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. 
forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Zoltán, a Bizottság tagja, megérkezett az ülésterembe. 
 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Alpolgármester Úr, ha jól értem, akkor azért tárgyaljuk 
most ezt a költségvetést, mert Önök ezt ígérték, tehát volt a városvezetésnek egy ilyen vállalása, hogy 
decemberben lesz megtárgyalva a költségvetés. Ennek alapvetően örülünk. De volt egy másik olyan vállalásuk is, 
hogy a cégek üzleti tervei is bekerülnek decemberben, de ezeket nem látom a napirendi pontok között. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy mi annak az oka, hogy a költségvetést látjuk, azt köszönjük szépen, de az üzleti 
terveket miért nem sikerült behozni? A másik ilyen dolog, amit szeretnék kérdezni, hogy a Közmeghallgatáson 
kértem egy tájékoztatót a CF Pharma üzletrészével kapcsolatosan, az esetleges megvásárlásával kapcsolatosan. 
Ez azért lett volna fontos, mert a költségvetés tervezésekor érdemes lett volna ezzel esetleg bevételi oldalon 
számolni. Nyilván lehet ezzel, mert a cégnek a Közmeghallgatáson jelenlévő képviselője jelezte, hogy ők nagyon 
szívesen visszavásárolnák a Ferencvárosi Önkormányzatnak a CF Pharma üzletrészét, de nem volt egy ilyen 
tájékoztató erről. A másik kérdésem az lenne, hogy az Önkormányzat még 2007-ben eladott egy Csarnok téri telket 
a Bedol Invest Szolgáltató Kft-nek, amelynek a szerződése, tehát a teljesítési kötelezettsége 2015. december 31-
én lejárt, és 2017 novemberében az akkori MSZP-s képviselő, Pál Tibor interpellálta a városvezetést, még nem 
készült el a beruházás, pedig kötelezettséget vállaltak. Az akkori hatályos szerződésük alapján, tehát 2015. 
december 31-ig kellett volna elkészülni a beruházásnak, de nem készült el. A szerződés 5.2. pontja alapján egy 
100 négyzetméteres helyiség kialakítására vállaltak kötelezettséget, ami az Önkormányzat tulajdonába került, 
valóságban pedig egy 52 négyzetméteres alapterületű helyiséget alakítottak ki. Úgy tudom, olyan információval 
rendelkezünk, hogy a cégnek volt kötelezettsége az Imre utcában kialakítani járdát. Elsétálunk az Imre utcában, 
ahol nem nagyon látjuk ezt. Nem tudom pontosan, hogy volt-e ilyen kötelezettsége a cégnek. A kérdés az lenne, 
hogy most már itt nagyságrendileg 100 millió forintos kötbérről beszélgetünk. Az Önkormányzat érvényesítette-e 
valaha is ezt a kötbérvállalási kötelezettségét? Ha nem, akkor szeretnék kérni egy tájékoztatót ezzel kapcsolatosan, 
hogy ez az ügy hogyan áll? A harmadik dolog, amit szeretnék jelezni, hogy nekem lenne egy szóbeli módosító 
javaslatom a költségvetéshez. Egy határozati javaslattal egészülne ki. Az Önkormányzatoknak jogában áll 
törvényalkotást, illetve törvénymódosítást kezdeményezni a Kormány felé. Javasolnám, hogy ezt tegyük meg, és 
kezdeményezzük azt, hogy a Kormány módosítsa a 2022. évi XXV. törvényt. Ez a központi költségvetés. Ennek a 
2. sz. mellékletének az 57.4. pontja szabályozza az Önkormányzatoknak fizetendő szolidaritási adónak a mértékét. 
Egy új képlet lépett idén életbe. A legtöbb Önkormányzatnak, nem csak ellenzékinek, hanem kormánypárti 
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önkormányzatnak is a szolidaritásai adó 67 százalékos emelkedést mutat, tehát igen csak nagy mennyiségű 
adóemelkedésről van szó. A kezdeményezés célja az lenne, hogy a 2023-ban fizetendő szolidaritási adónak a 
mértékét ne ez alapján az új képlet alapján, hanem a 2022. évi képlet alapján kelljen megfizetnie az 
önkormányzatoknak, illetve legyen lehetőségünk a szolidaritási adónak a terhére adójóváírásra. Ilyen adó jóváírási 
tétel legyen például az, hogyha egy önkormányzat állami feladatot lát el, amihez nem jár normatíva. Ezek lennének 
a meglátásaim. 
 
Reiner Roland: Eléggé olyan dolgokat kérdezett Elnök Úr, amire így hirtelenjében nem fogok tudni válaszolni. A 
2007. évi szerződésnek, ami 2015-ig tartott utánanézünk Hivatalon belül. Szerintem ezt fejből nem biztos, hogy 
bárki tudja. A járdaüggyel foglalkozott a Városüzemeltetési Iroda, illetve dr. Mátyás Ferenc képviselőként is. Nekem 
a járdaügy része megvan, de az, hogy ehhez mik kapcsolódnak még, annak utánanézünk, és a januári képviselő-
testületi ülésre hozunk erről egy tájékoztatót. Ugyanezt tudom mondani a CF Pharmával kapcsolatos felvetésre is. 
Nem tudom, hogy az a tájékoztató miért nem készült el, de akkor a januári képviselő-testületi ülésre behozzuk. 
Februárra van ütemezve a II. forduló tárgyalás, tehát, ha januárban ezt látjuk, akkor a februárira be tudjuk még 
tervezni. Az Üzleti tervek kapcsán nem emlékszem arra, hogy azt ígértük volna, hogy ezek decemberre bejönnek. 
Lehet, hogyha Elnök Úr megmondja, hogy ezt mikor mondtuk, akkor ennek utánanézünk. Én biztosan nem tettem 
ilyen ígéretet, mert nincs lezárt évük még, tehát igazából nehéz lett volna üzleti tervet behozni. Elnök Úr korábban 
jelezte, hogy kezdeményezni fogja az I. féléves munkatervben, hogy az üzleti terveket ne májusban tárgyaljuk, 
hanem februárban a költségvetésnek az elfogadásával párhuzamosan. Ezt tudom támogatni, ezt tudja támogatni 
a városvezetés is. Szerintem ez akkorra már reálisan tudja mutatni az az évi terveket. Ami pedig a szolidaritási 
adóval kapcsolatos határozati javaslatot illeti, azt fogom tudni támogatni, valóban indokolt lenne, hogyha nem ezt 
a mostani képletet kellene alkalmazni, ami valóban a mi esetünkben is egy 64 %-os emelést jelent, ami a jelenlegi 
helyzetben az önkormányzatokra nézve egy igencsak túlzó teher. 
 
Péter Lajos, a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Torzsa Sándor: Alpolgármester Úr talán emlékszik arra, hogy tavaly, amikor a 2022. évi költségvetést alkottuk 
meg, akkor a frakciónk úgy ítélte meg, hogy érdemes takarékoskodnunk. Ezt milyen jól tettük, mert most azért 
látjuk, hogy milyen nem várt költségeknek kell az Önkormányzatnak megfelelnie. Akkor mi úgy láttuk, hogy a FEV 
IX. Zrt-nél vannak olyan források, amelyek megtakaríthatóak lennének. Ebben a vitában hangzott az el, hogy jó, 
hát akkor a képviselők nem látják pontosan, hogy a FEV IX. Zrt. milyen típusú költségekkel tervez, ezért már 
decemberben bejönnek az üzleti tervek. Ezt a vállalást tette Polgármester Asszony. E viták környékén tette azt a 
vállalást is, hogy akkor a költségvetés is be fog jönni. Azért kérdeztem rá, mert látom, hogy Önök igyekeznek tartani 
a szavukat, csak hát az üzleti tervek vonatkozásában, ami nyilván nem az Önök, hanem a cégek felelőssége. Nem 
tudom, hogy arra lát-e esetleg reményt, hogy a II. fordulóra esetlegesen ezek az üzleti tervek elkészüljenek, és 
akkor tudjuk azokat látni, hogy pontosan esetleg milyen kiadások vannak. Amit szeretnék még elmondani, hogy a 
mi frakciónk mindenféleképpen szeretné azt, hogyha 2023-ban is folytatódhatna a rendelő felújítási programunk, 
amit elkezdtünk. Végül sok rendelőnk megújult, de tudjuk, hogy a Börzsöny utcai rendelőre bár elég sok forrást 
költöttünk, de ott még mindig vannak kihívások és feladatok. Tehát úgy gondoljuk, hogy arra mindenféleképpen 
kell még forrásokat találni a II. fordulónál. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a szóbeli módosító 
indítványról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 304/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 278/2022. sz. – 
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című 
– előterjesztést úgy, hogy annak határozati javaslata egészüljön ki még egy ponttal, hogy az Önkormányzat 
kezdeményezzen a Kormány felé egy törvénymódosítást a 2022. évi XXV. törvény 57.4. pontjának 
vonatkozásában, mely a fizetendő szolidaritási adó mértékével kapcsolatos. A 2023-ban fizetendő szolidaritási 
adónak a mértékét ne ez alapján az új képlet alapján, hanem a 2022. évi képlet alapján kelljen megfizetnie az 
önkormányzatoknak. 
Határidő: 2022. december 8.  
Felelős: Torzsa Sándor elnök 
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(6 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 278/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a módosító javaslattal 
együtt. 
 
ESZSICB 305/2022. (XII.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 Képviselő-testületnek az 
278/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete 
(I. forduló)” című – előterjesztést.” 

 (4 igen, 4 tartózkodással) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi 
munkaterve 

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

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Nekem lennének hozzá módosító javaslataim. 
Szeretném azt kérni, hogy a februári képviselő-testületi ülésre kerüljenek át a cégeknek az üzleti tervei. 
Alpolgármester Úr, szeretném azt megfontolásra javasolni, ez nem módosító javaslat, igazából holnapig ezt 
legyenek kedvesek végiggondolni, hogyha már most decemberben döntünk reményeink szerint a költségvetésről, 
akkor célszerű lenne, ha a zárszámadásról nem májusban döntenénk, hanem áprilisban. Ha előrehoztuk 1 
hónappal a költségvetési alkotási folyamatot, akkor célszerű a zárszámadást is előrehozni egy hónappal. Az a cél, 
ami a költségvetésnek a szövegében le van írva, hogy előbb tudjanak elkezdődni a beruházások, ami akkor tud 
megvalósulni, ha a szabad maradványpénzek felhasználása is előbb meg tud valósulni. Ezt úgy tudjuk 
megvalósítani, ha 1 hónappal előrébb hozzuk a zárszámadást. Ez nem módosító javaslat, viszont az üzleti tervvel 
kapcsolatos javaslat, igen.  
 
Romhányi Ildikó: Nem tudom áprilisra behozni a zárszámadást. Március 25-ig kell az Államkincstárnak lejelenteni, 
illetve előzetesen az Államkincstár március 25-én fogadja el. Akkor már március 25-én rég ki kellene, vagy kb. 
olyantájt kellene kimennie az áprilisi képviselő-testületi ülés anyagának. Ameddig az Államkincstár felé nem 
jelentjük le, illetve nem véglegesíti az Államkincstár, addig ezt a Képviselő-testület egészen biztosan nem tudja 
tárgyalni. 
 
Torzsa Sándor: Akkor már is sikerült kitisztázni, hogy igazából nem biztos, hogy fogunk nyerni sajnos 1 hónapot. 
De, hát nem baj. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk elsőként a módosító javaslatomról, hogy a 
februári képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk meg a cégeknek az üzleti tervét. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 306/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Képviselő-testület a 2023. I. félévi munkatervében februárra kerüljön be a gazdasági társaságok üzleti tervei. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk a 273/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a módosítással egyben. 
 
 
 



6 

 

ESZSICB 307/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
273/2022. sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi 
munkaterve” című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy a cégeknek az üzleti tervét a 2023. évi februári 
képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat megállapodás megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának további biztosítása 
céljából 

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

Torzsa Sándor: Ez Újbuda intézményével kötött megállapodás, ami 2 főről szól. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
észrevétel? Nincs. Kérem, szavazzunk a 289/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 308/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
289/2022. sz. – ”Javaslat megállapodás megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának további 
biztosítása céljából” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Péter Lajos, a bizottság tagja bejött az ülésterembe. 
 
5./ Javaslat az intézményi közétkeztetést biztosító szolgáltatók díjemelésére 

300/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Alpolgármester Úr, először is nagyon köszönjük ezt az előterjesztést. Egyetlenegy dolgot nem 
tudok belőle kiolvasni, pedig tényleg próbálkoztam a számokkal, és látom azt, hogy sok táblázat van benne, meg 
érdekesek is, meg szép, nagy összegek ezek. Viszont azt nem látom, hogy mennyi a különbség az állami 
normatíva, tehát amit mi az államtól kapunk normatív támogatást a gyermekétkezéshez, és mekkora az a 
pénzösszeg, amit nekünk kell hozzátenni. Tehát magyarul azt a számot nem tudom kiolvasni ebből az 
előterjesztésből, hogy a Ferencvárosi Önkormányzatnak a saját forrásából pontosan mekkora költséghányadot kell 
hozzátenni az állami normatívához, ahhoz, hogy tudjuk finanszírozni ezeket az árakat? 
 
Reiner Roland: Irodavezető Asszonyra nézek, hogy esetleg ezt meg tudja-e mondani. Tudom, hogy még ennek 
az évnek az elején készült erről egy tájékoztató, bár lehet, hogy az nem ennek a Bizottságnak, hanem a Gazdasági 
és Közbeszerzési Bizottságnak. Ha azt megkeresi, abból fogjuk tudni mondani, hogy mennyi az állami rész, hogyha 
kapunk egy pár perc türelmet.  
 
Romhányi Ildikó: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak készítettünk a FIÜK intézményvezetőjével és a 
gazdasági vezetőjével közösen egy tájékoztatót. Most azt olvasom ki belőle, hogy 2021-ben 270 millió 601 eFt-ot 
kaptunk. Három támogatási jogcímen kapjuk a normatív állami támogatást. Kapunk a gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos dolgozók részére bértámogatást, a gyermekétkeztetés sima támogatása az üzemeltetési támogatás, 
illetve némi kis összeget, például most 2021-ben 98-ezer forintot a szünidei étkeztetés támogatására. Ott a 
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gyereklétszám miatt olyan kevés a támogatás. Tehát 2021-ben 270 millió forint volt, 2022-ben pedig 479 millió 316 
eFt volt az igényelt összeg, most a tényleges teljesítést jelen pillanatban nem tudom megmondani, de 
természetesen zárszámadáskor van egy állami támogatásos táblánk, amiben ez is szerepel. Itt is bértámogatásra 
kaptunk, itt volt bizonyos bérintézkedések miatti külön kompenzációs támogatás 2022-ben, és a gyermekétkeztetés 
támogatás üzemeltetésére, illetve kaptunk egy pótlólagos támogatást 2022-re vonatkozóan, itt egy viszonylag 
jelentősebb kompenzációt biztosítottak az állami támogatásra, a bérfejlesztésekre. A 2022. évi például 479 millió 
316 eFt volt, a 2023-asról most azért nem tudok semmilyen anyagot még csak keresni sem, mert az állami 
támogatást ugyan megigényeltük már a 2023. évre vonatkozóan, de mind a bértámogatásra, mind a 
gyermekétkeztetés üzemeltetésének a támogatására a költségvetési törvényben egységes összeg szerepel, és a 
lejelentett igénylések után ossza vissza a Pénzügyminisztérium a települési önkormányzatok részére. Tehát az 
december közepe táján fog kiderülni, hogy az Önkormányzatunk 2023. évre mennyi pénzt fog kapni a 
gyermekétkeztetés támogatására.  
 
Torzsa Sándor: Azt viszont látom, hogy a szülői befizetések, ha jól nézem, akkor az 172 millió forint plusz ÁFA. 
Igazából a kérdésre nem kaptam választ, hogy mennyi az a pénz, amit nekünk kell hozzátenni, és az 
Önkormányzatnak a saját forrásából kell hozzátenni, mert ezt abból a két összegből kell kiszámolni, hogy mennyi 
az állami normatíva és mennyi a szülői befizetés, és azt kell levonni a valós költségből, akkor kapnánk meg azt, 
hogy mennyi támogatást tesz hozzá pontosan az Önkormányzat.  
 
Romhányi Ildikó: Nem ennyire egyszerű a történet, mert a kimutatásban, ami a Bizottság előtt van, ott csakis 
kimondottan a vásárolt élelmezés, illetve a szülői befizetés kerül kimutatásra. A vásárolt élelmezés az a 
pénzösszeg ebben a táblázatban, amit a szolgáltató cégnek fizetek. Ebben semmilyen más történet nincs benne. 
Most az imént, amit felsoroltam Önöknek, hogy mire kapunk támogatást, az állami normatíva nem kimondottan a 
vásárolt élelmezést, a szolgáltatók felé fizetett összeget támogatja. Nyilván jelentős szerepet játszik a különböző 
támogatásokban, de ő üzemeltetésre, bértámogatásra ad jelentősen normatívát. Nem lehet a kettőt 
összehasonlítani. Azt, hogy konkrétan csak az étkezésre, tehát konkrétan csak a vásárolt élelmezésre az 
Önkormányzat mennyi pénzt ad, az a 2. számú mellékletben a FIÜK költségvetésében, illetve a bölcsődének a 
költségvetésében van. Azért csak ennél a két intézménynél, hiszen a FIÜK végzi a gyermekek részére az 
étkeztetési szolgáltatást, a vásárolt étkeztetést, és külön van feltüntetve a FIÜK költségvetésében, illetve a 
bölcsőde költségvetésében az ’”irányítószervi támogatás – étkezés”. Tehát az, hogy az Önkormányzat mennyi 
pénzt biztosít erre, ezen a költségvetési soron található meg. Ez viszont pont azt mutatja, amit Elnök Úr kérdez, 
hogy a szállító cég felé kifizetett összeg és a szülői befizetett összeg közti különbség mennyi az Önkormányzat 
részéről a 2023. évre. Emelés nélkül 396 millió forint került tervezésre, és amivel kezdtem a mondatot, hogy ez az 
összeg nem feltétlenül hasonlítható össze az állami normatívával, hiszen ő például bértámogatást is ad, ami által 
nekünk a „személyi juttatások bértámogatására a konyhai kisegítő dolgozókra” például kevesebbet kell hozzátenni, 
mert azt jobban biztosítja az állam. Tehát ez egy ilyen sok összetevős történet, amiben szerintem nem 
összehasonlítható semmi semmivel. Az Önkormányzat kimondottan az étkezéshez 396 millió forintot biztosít, 
amiből a FIÜK ki fogja tudni fizetni a befizetett összegen kívül a szállító felé a számlát. 
 
Torzsa Sándor: Szerintem ez nem az, amire én kérdezek rá, de hadd kérdjem meg arra Irodavezető Asszonyt, 
hogy a januári képviselő-testületi ülésre kapjunk erről egy tájékoztatót, mert amit odaadunk a FIÜK-nek 396 millió 
forintot az már ugye hozzánk befolyt állami normatíva, és az beérkezik hozzájuk. Szeretném, hogyha 
végigtekintenénk egyszer, hogy valójában mennyibe kerül nekünk a gyermekétkeztetés minden egyes folyamata. 
Akkor tudjuk azt megállapítani, hogy most teszünk-e hozzá egyáltalán saját forrást, finanszírozza az állami 
normatíva ezt a folyamatot, vagy ez az Önkormányzatnak plusz pénzébe kerül. Úgy látom, hogy most ebben nem 
látunk tisztán, mert azt a kérdést nem tudjuk megválaszolni, hogy saját forrásainkból kell-e hozzátenni plusz pénzt 
az állami normatívához, hogy fedezve legyen a gyermekétkeztetésnek a költsége. Erről szeretnék januárra kérni 
egy tájékoztatót. További kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk a 300/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 309/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
300/2022. sz. – ”Javaslat az intézményi közétkeztetést biztosító szolgáltatók díjemelésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat a 26. háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-426/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Itt arról van szó, hogy a jelenlegi háziorvos asszony eladja a praxis jogát egy új orvosnak, és vele 
kellene szerződést kötnünk. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-
426/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 310/2022. (XII.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 
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 közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez 2023. január 31. napjával és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés 
megszüntetésének aláírására. 
Határidő:30 nap 
Felelős:Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ 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 dr. Bánházi László egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóval, és egyben mint az ellátást 
személyesen nyújtó orvossal feladatellátási szerződést köt 2023. február 01. napjától 2028. január 31. napjáig, 
jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Javaslat a 16., 17. és 18. háziorvosi körzetek működtetésére 

Sz-433/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Ez egy eléggé érdekes előterjesztés. Ez a Ferenc tér 1. sz. alatt lévő háziorvosoknak a 
rendelőjéről szól. Igazság szerint itt érhető tetten az, hogyha a Kormányzat dönt valamit, és valahol probléma 
keletkezik, akkor a probléma megoldása az Önkormányzatoknál „pattan”. Arról van szó, hogy a háziorvosok kvázi 
leírták azt, hogy nekik nagyon nincs idejük és lehetőségük az új áramszerződésekkel foglalkozni. Legyen kedves 
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az Önkormányzat nekik segíteni, és megoldani az ő problémájukat. Ez oly módon történne meg, hogy a FIÜK 
venné át az üzemeltetését ezeknek a rendelőknek a háziorvosoktól, és a FIÜK számlázná ki nekik az 
áramköltségeket. Maradjunk annyiban, hogy érdekes előterjesztés, de biztosítani kell a szolgáltatást. További 
kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-433/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 311/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
1./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa) pontja alapján 
úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 16. sz. háziorvosi körzet működtetésére, 
2021. november 23-án, 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a HILGERT Bt. egészségügyi 
szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés 3.5. sz. pontjának alábbiak szerinti módosításához 2023. január 01-
től: 
„3.5. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatba adott rendelőhelyiségre és a hozzá tartozó egyéb 
helyiségekre jutó működtetési költséget – amely nem tartalmazza a közös költséget – a közüzemi szolgáltatóknak 
saját pénzeszközeiből téríti meg közvetlenül, ha a közüzemi mérő a nevére van kiállítva, vagy közvetve, ha az 
Önkormányzat, vagy a FIÜK vagy a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. nevén van. Ez utóbbi esetben a költséget az 
Önkormányzat, vagy a FIÜK, vagy a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított számla, illetve a biztosított 
dokumentáció alapján téríti meg.” 
 
és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő:30 nap 
Felelős:Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa) pontja alapján 
úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 17. sz. háziorvosi körzet működtetésére, 
2018. május 10-én,  2018. október 01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés 3.5. sz. pontjának alábbiak szerinti módosításához 
2023. január 01-től: 
„3.5. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatba adott rendelőhelyiségre és a hozzá tartozó egyéb 
helyiségekre jutó működtetési költséget – amely nem tartalmazza a közös költséget – a közüzemi szolgáltatóknak 
saját pénzeszközeiből téríti meg közvetlenül, ha a közüzemi mérő a nevére van kiállítva, vagy közvetve, ha az 
Önkormányzat, vagy a FIÜK vagy a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. nevén van. Ez utóbbi esetben a költséget az 
Önkormányzat, vagy a FIÜK, vagy a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított számla, illetve a biztosított 
dokumentáció alapján téríti meg.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő:30 nap 
Felelős:Baranyi Krisztina polgármester 
3./ Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján 
úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 16. sz. háziorvosi körzet működtetésére, 
2021. november 23-án, 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Kamondi Bt. egészségügyi 
szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés 3.5. sz. pontjának alábbiak szerinti módosításához 2023. január 01-
től: 
„3.5. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatba adott rendelőhelyiségre és a hozzá tartozó egyéb 
helyiségekre jutó működtetési költséget – amely nem tartalmazza a közös költséget – a közüzemi szolgáltatóknak 
saját pénzeszközeiből téríti meg közvetlenül, ha a közüzemi mérő a nevére van kiállítva, vagy közvetve, ha az 
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Önkormányzat, vagy a FIÜK vagy a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. nevén van. Ez utóbbi esetben a költséget az 
Önkormányzat, vagy a FIÜK, vagy a FESZ Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított számla, illetve a biztosított 
dokumentáció alapján téríti meg.” 
és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő:30 nap 
Felelős:Baranyi Krisztina polgármester 

            (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 3412. számú sport és szabadidős feladatok költségvetési 
sor felosztására 

Sz-368/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-368/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 312/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 2022. évi 3412. „Sport és Szabadidős 
feladatok” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSICB 41/2022. (III. 9.) sz. határozat 5. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

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

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg 

(Ft) 

Lakossági sport és szabadidős rendezvények 11.300.000 

Sporteszközbeszerzés 7.700.000  

Nyári napközis tábori programok; Sportgála 4.100.000  

Egyedi kérelmek 1.900.000  

Összesen: 25.000.000  

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                    (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
9./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-416/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Három csatolási kérelemről van szó, megnéztem mind a hármat, szerintem mind a három esetben 
indokolt lehet a csatolás. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Egyenként szavazzunk, ahogy 
szoktunk a csatolásokról. Kérem, szavazzunk az Sz-416/2022. sz. előterjesztés I. számú határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 



11 

 

ESZSICB 313/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságnak az – Sz-416/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést 
M. Cs. és M. Cs-né vonatkozásában. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Torzsa Sándor 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-416/2022. sz. előterjesztés II. számú határozati javaslatáról. 
 
ESZSICB 314/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságnak az – Sz-416/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést I. 
T. R. vonatkozásában. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Torzsa Sándor 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-416/2022. sz. előterjesztés III. számú határozati javaslatáról. 
 
ESZSICB 315/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságnak az – Sz-416/2022. sz. ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést 
S. B. Sz, vonatkozásában. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Torzsa Sándor 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
10./ Lakás bérbeadása a LÉLEK Programban résztvevő személy második szintű elhelyezésére 

Sz-427/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-427/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 
 
ESZSICB 316/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy H. A, részére a LÉLEK-Programon 
belüli második szintű elhelyezés keretében a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. 
(X.13.) önkormányzati rendeletének módosítását követően a 2. számú mellékletben 
a……………………………………. szám alatti lakás helyett kijelölésre kerülő bérleményt egy év határozott időre 
bérbeadja, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

      (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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11./ Személyi térítési díjak méltányossági kérelmei 
Sz-425/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-425/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
ESZSICB 317/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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 fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

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

 
ESZSICB 318/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 319/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 320/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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 
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fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022.november 01-től a térítési 
díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 321/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 322/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 323/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-
től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

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

 
ESZSICB 324/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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.-né K. Zs. ……………………………………….. szám alatti lakos helyben 
fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére 
tekintettel 2022. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
(9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 325/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. F. ……………………………………………. szám alatti lakos elvitellel történő 
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 326/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 327/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 328/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 329/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 330/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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.november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 331/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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.november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 332/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 333/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 334/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. L.-né ………………………………………………………. szám alatti lakos 
helyben fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022.november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 335/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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, …………………………………………… szám alatti lakos szállítással 
történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési 
díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 336/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. Z.-né …………………………………… szám alatti lakos szállítással történő 
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a 
kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-től a térítési díj soron következő 
felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 337/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 338/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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.november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 339/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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 szállítással történő 
szociális étkezés és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 340/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 341/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-től a térítési díj soron 
következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 342/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-től a térítési díj soron 
következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 343/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. …………………………………………………. alatti lakos Szerető Kezek 
Időskorúak Gondozóháza által nyújtott szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező jelenlegi 
rendkívüli élethelyzetére és szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-től a térítési díj soron 
következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 344/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-től a térítési díj soron 
következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 345/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 346/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. J.-né …………………………………………… szám alatti lakos elvitellel történő 
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 347/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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 ……………………………………………... hogy a szállítással történő 
szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére 
tekintettel 2022. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 348/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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 …………………………………………………. hogy a szállítással 
történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 349/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. …………………………………………… hogy a szállítással történő 
szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére 
tekintettel 2022. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 350/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. …………………………………………... hogy a szállítással történő 
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 351/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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 …………………………………………………….. hogy a helyben 
fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére 
tekintettel 2022. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 352/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. …………………………………….. hogy az elvitellel történő szociális 
étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-
től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 353/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. ……………………………………………………... hogy a szállítással történő 
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-től a 
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 354/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. ………………………………………………….. hogy a szállítással történő 
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-től a 
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 355/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. ………………………………………….. hogy a helyben fogyasztással 
történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 
01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 356/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. J. T. …………………………………………………..hogy az elvitellel történő 
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-től a 
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 357/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. Z.-né …………………………….., hogy a szállítással történő szociális 
étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 358/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. I. …………………………………………………. szám alatti lakos szállítással 
történő szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal 
csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 359/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. A. ………………………………………szám alatti lakos szállítással történő 
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 360/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. november 01-től a 
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 361/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. L.-né ……………………………………………… szám alatti lakos házi 
segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 362/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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 – (született: F. I.,) ………………………………..szám alatti lakos házi 
segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 01-től a 
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 363/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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.november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 364/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 365/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. 
november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 366/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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.november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 367/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. …………………………………………….. hogy a helyben fogyasztással 
történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. november 
01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
ESZSICB 368/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelmek ügyében 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. …………………………………………………….. hogy a helyben 
fogyasztással történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját szociális válsághelyzetére tekintettel 
2022. november 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig 50 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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ESZSICB 369/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (3) bekezdése alapján Sz. Z.-né 
………………………………………szám alatti lakos szállítással történő szociális étkezésért és a házi 
segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj tartozását 41.672,- Ft összegben kérelmező szociális 
válsághelyzetére tekintettel elengedi. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát, a nyílt ülést 13.36 órakor bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Torzsa Sándor 
                             elnök 
    Péter Lajos 
   bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


