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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 2023. január 25-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: Reiner Roland alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Hajdú Erika csoportvezető, 
Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető, Koór Henrietta 
csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Varga Csaba, Gál Mónika és Kalocsai Gábor – a Ferencvárosi Vasutas Sportkör képviseletében, 
Czakóné Dobó Krisztina – a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Vibling Géza - a FESZGYI 
igazgató helyettese, szakmai vezetője, Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő, Intzoglu István. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 fővel 
határozatképes, a bizottsági ülést 15.00 órakor megnyitom. Először a napirendet kell a Bizottságnak elfogadnia. 
A napirenddel kapcsolatosan az a módosítási javaslatom, hogy a kiküldött meghívón 3. sorszámmal szereplő, 
6/2023. sz. „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)” 
című előterjesztést vegyük le a napirendről, mivel Jancsó Andrea képviselő asszony visszavonta ezt az 
előterjesztést. Valamint a kiküldött meghívón szereplő 11. sorszámmal szereplő Sz-20/2023. számú, 
„Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című előterjesztést is vegyük le a napirendről, mivel erről 
a Bizottság a 2022. decemberi ülésén döntött. Ez a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság napirendjén szerepel, 
mert ott decemberben nem született döntés. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendhez hozzászólása? 
Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk a napirendről a módosító javaslatokkal együtt Hozzászólás nem volt, a 
Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Takács Zoltán, a Bizottság tagja bejött az ülésterembe. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSICB 1/2023. (I.25.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
5/2023., 5/2/2023. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2./ Javaslat „életjáradéki szolgáltatásról” szóló …/2022 (…) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló) 
7/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 
3./ Javaslat Magyarország Kormánya által hozott rendeletek alapján rezsivédelemben nem részesülő 
önkormányzati bérlakások fogyasztóinak rendkívüli rezsitámogatásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati 
rendelet megalkotására (első forduló) 

9/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 

(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2023. évi nyári és téli nyitvatartási rendje 
16/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

5./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
4/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
6./ Javaslat a 8. számú fogorvosi körzet működtetésére 

Sz-5/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

7./ Javaslat a 10. számú háziorvosi körzet működtetésére 
Sz-7/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
8./ Javaslat az ESZSICB 303/2022. (XII.7.) sz. határozatának visszavonására és pályázati kiírás elfogadására 

Sz-6/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
9./ Javaslat helyiségpályázat bírálatára 

Sz-23/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
10./ Személyi térítési díjak méltányossági kérelmei 

Sz-8/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
11./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése 

Sz-19/2023. sz. előterjesztés (Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
(10 igen, egyhangú) 

A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
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Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László  Távol 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Torzsa Sándor: Szeretném megadni a szót a Ferencvárosi Vasutas Sportkör jelenlévő képviselőinek, és kérem 
is őket, hogy mutatkozzanak be a hozzászólásuk előtt. Arról van szó, hogy Sajó Ákos képviselőtársam segített, 
közreműködött, és a szó jó értelmében folyamatosan lobbizik ezért a területén lévő sportegyesületért, hogy 
tudjanak működni, meg legyenek a működési feltételei. Az ő segítségével, közvetítésével a FERVAS-nak van egy 
projektje Ernő utca és a Telepy utca között elhelyezkedő területen, ami a gimnáziumnak a sportudvara. Ott 
fejlesztenek egy sportcsarnok beruházást, és ez meglehetősen előrehaladott állapotban van. Ezért megkértem az 
egyesületnek a képviselőit, elnökeit, ez egy önkormányzattal együttműködésben létrejövő projekt, hogy a 
jelenlegi állapotot mutassák meg nekünk, mint illetékes Bizottságnak, hogy pontosan mi lesz ott, illetve egy pár 
szót mondjanak erről a projektről. 

 
Varga Csaba: Szeretném bemutatni magunkat, mi a Ferencvárosi Vasutas Sportkört képviseljük, kolléganőm, 
munkatársnőm Gál Mónika, illetve Kalocsai Gábor alelnök úr, jómagam pedig Varga Csaba vagyok az 
egyesületnek az Elnöke. Több Képviselő Úrral és Hölggyel már találkoztunk más alkalmakkor. 2015-ben 
kezdődött el ez a projekt, 2016-tól kezdődött el igazán az aktív munka része, és 2017-től dolgoztunk jó pár éven 
keresztül az Önkormányzattal, hogy ennek a projektnek a keretét megadjuk.  Most jutottunk el oda, hogy ez a 
klub egy beruházás keretében együttműködve az Önkormányzattal, mint a terület tulajdonosával, és a Belső 
Pesti tankerülettel, aki a területnek a vagyonkezelője, hogy egy multifunkcionális csarnokot tudunk ott létrehozni. 
Ami fontos, hogy azért dolgoztunk két éven keresztül, az Aljegyző Úr is tevékenyen részt vett, és most is 
köszönöm neki ezt az áldozatos munkát, amit ebbe belerakott, és azt a rengeteg munkaidőt, amit ezért 
feláldozott, hogy létrejöjjön egy olyan szerződés, ami minden szinten elfogadható, és mindenkinek védi az 
érdekeit. Tudniillik erről a csarnokról, hogy ennek az építtetője a FERVAS, tehát a számlákat a Ferencvárosi 
Vasutas Sportkör fizeti ki, viszont a tulajdonosa az Önkormányzat lesz ennek az épületnek, a vagyonkezelője 
pedig a Belső-Pesti Tankerület, és a Ferencvárosi Vasutas Sportkör 15 éven keresztül üzemelteti ezt a 
csarnokot. Volt arról szó, hogy az Önkormányzat anyagilag is támogatja ezt a projektet, végül sikerült ezt úgy 
kialakítani, hogy önkormányzati támogatás nélkül tudjuk megépíteni ezt a csarnokot. Azt gondolom, hogy többet 
jelent, ha egy ilyen kis látványvideót megnéznek, hogy mégis milyen ez a csarnok, amit ott szeretnénk építeni, és 
utána, ha igénylik, akkor a kérdéseikre válaszolok. .Amit a Ferencvárosi Vasúti Sportkörről kell tudni, ez egy 
1919-es klub, a Péceli u. 2. szám alatt, egy MÁV területen van a székhelye, ami egy olyan lehetőség mind az 
Önkormányzatnak, mind a MÁV-nak, mind az egyesületnek, amiből lehetne egy olyan kulturális- és 
sportközpontot létrehozni, ami szerintem a IX. kerület lakóinak egy színvonalas szabadidő eltöltést jelentene. A 
kulturális rész azt jelentené, hogy úgy tudom, hogy a Ferencvárosi Önkormányzattal együttműködnek a MÁV 
Szimfonikusok. Nekik is a székhelyük odakerült. Ott egy nagyobb beruházás is történt. Szerintem a következő 
hónapban, vagy pedig március környékén lesz az átadója ennek a helynek, ami az ő birodalmuk lesz. Ez 
tulajdonképpen egy nagy helyrajzi számon van, amelyen sok minden van. Ez egy másik történet, ami a FERVAS 
szempontjából szintén fontos. Viszont most rövidtávon ennek a projektnek a megvalósítása, ami számunkra 
pillanatnyilag a legfontosabb, és emellett szeretnénk ott a Péceli utca 2. szám alatt is egy olyan fejlesztést 
elindítani, ami viszont kifejezetten a szabadidő eltöltését jelentené. Reményeim szerint a projektornak a hangja 
fogja képviselni azt a hangot, ami a videón rajta van, ha nem akkor előre elnézést kérek. 
 
Varga Csaba levetíti a FERVAS által készített kézilabdacsarnok projektjének bemutató videó anyagát. 
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Varga Csaba: Csak a betájolás kedvéért mondanám el, hogy ez az épület a Ferencvárosi Sportiskola, ez a 
Telepy utca, és ez pedig az Ernő utca, ez pedig jelen pillanatban egy foghíjtelek, és erre épülne tulajdonképpen 
ez a csarnok, aminek van közösségi része is, mármint egy ilyen terasz, illetve büfé kialakítás, és csak a 
félreértések elkerülése miatt szeretném még elmondani. Ezt a részt azért tettük bele a videóba, mert az a vágy, 
hogy olyan dolog történjen ebben a csarnokban, ami nincs Magyarországon, sőt a világon tulajdonképpen 
Németországban, illetve Svájcban van egy központ, ahol most alakítottak ki egy olyan felületet, egy olyan 
sportpadlót, ezt egy üvegfelületnek képzeljék el, mert az is, és alatta ledcsíkok vannak. Ezt azt jelenti, hogy egy 
ilyen „touchscreen”-en kijelöli valaki, hogy kézilabdázni szeretnének, akkor csak a kézilabdapálya vonalai 
gyulladnak fel, ha valaki teniszezni szeretne, csak a teniszpálya vonalai, ha röplabdázni, akkor azok. Tehát nincs 
agyonmatricázva a felület. De ennek még az anyagi fedezetének az előteremtése még egy komoly feladat 
számunkra. Amit még fontosnak tartok elmondani, hogy tulajdonképpen ez egy multifunkcionális kézilabda 
csarnok, ami elsősorban az utánpótlás nevelésre épül, illetve nemzetközi versenyeket szeretnénk, e mellett más 
egyesületeknek is szeretnénk helyet biztosítani arra, hogy edzéseket tarthassanak. Ez az iskola mellett található 
területre fog épülni, ezért az előbb említett szerződésben azok rögzítve vannak, hogy az iskolának mi biztosítjuk 
napi szinten 5 testnevelés órának a megtartását egy XXI. századi sportcsarnokban. Ez azért fontos, mert nem 
tudom, hogy ki mennyire ismeri a Ferencvárosi Sportiskola jelenlegi infrastrukturális hátterét, de biztos tudják, 
hogy Magyar Zoltán, az olimpiai bajnok tornász odajárt általános iskolába. Pontosan olyan viszonyok vannak ma 
a sport területén, mint amikor ő a 60-as években odajárt. Azt gondolom, hogy ma abba az iskolába jár durván 
300 sportoló csemete, akik közül egy része valóban csemete, a másik része viszont a közvetlen utánpótlást 
biztosítja az élvonal számára különböző sportágak területén. E mellett szeretnénk egy ilyen sport- és kulturális 
központként is működtetni, ezért teszünk is olyan lépéseket, hogy milyen rendezvényeket tudunk ebben 
megtartani. Jelen pillanatban ez számunkra azért fontos, hogy a kialakítása a csarnoknak olyan legyen, hogy 
minél több fajta rendezvényre biztosítani tudjuk az épületet. A sportcsarnoknak a fizikai paraméterei nagyjából ez 
a 450-500 fős férőhely egyoldali lelátóval fog rendelkezni, van benne akadálymentes lift és közlekedési 
lehetőség. A Polgármester Úrnak, akivel mi elkezdtük a tárgyalásokat még 2015-2016 környékén, egyetlenegy 
kitétele volt, ami szerintem felelős vezetőként egy nagyon jó gondolat, és számunkra, mint projektgazdáknak 
nagy nehézségeket okozott. De ennek megfelelően mi próbáltuk megugrani, neki az elvárása az volt, aminek 
nekünk meg kellett felelni, és nyilván a Képviselő-testület felé is, hogy ennek a csarnoknak az üzemeltetési 
költségeit nem az önkormányzat fogja állni. Szolgáltatási csomagot építettünk be, komoly kihívás volt, ezért 
próbáltunk újításokat behozni, hogy produktív csarnokká váljon. Mélygarázs, kamerarendszerek, legvégén egy-
két kép, ami bemutatja a csarnokot és egy-két szint, ami megépül. Ezért mi próbáltunk olyan szolgáltatási 
csomagot beleépíteni ebbe a csarnokba, ami lehetővé teszi azt, hogy azokat a fenntartási költségeket, ami egy 
ilyen csarnoknál van, csak viszonyításképpen mondom, hogy Magyarországon a 99 %-a a csarnokoknak a 
fenntartása a nullát sem közelíti meg, általában az Önkormányzatok vagy állami pénzből szokták fenntartani, ez 
egy komoly kihívás volt. Azért, hogy ezt meg tudjuk ugrani, mi belbecsben, mind a külcsínben próbáltunk olyan 
újításokat behozni, ami miatt ez egy produktív csarnokká válhat, többek között van alatta egy mélygarázs, és 
olyan kamerarendszerek vannak a tervbe beépítve, amitől ez más sportágakban is, a kézilabdában is komoly 
egyesületek ezt igénybe tudják venni, akár belföldi, akár külföldi egyesületek. Az edzőtáborokban 
Magyarországon nagyon sok sportág van, külföldről jönnek már a csapatok ide, és nyilván ott az már nem 
probléma, hogy nekünk nem egy több ezer fős csarnokunk van, mert az edzőmérkőzések, vagy edzések 
helyszíneként ez a csarnok tökéletesen megfelel. Hogyha gondolják, még itt a prezentációnak a legvégén van 
egy-két kép, ami bemutatja a csarnokot, illetve azokat a szinteket, amiben ez megépül. Innentől, hogyha tudok, 
akkor a kérdéseikre szívesen válaszolok, hogyha vannak. 

 
Haladi-Bús Balázs: Azt szeretném megkérdezni, mert lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, hogy ki lenne az 
üzemeltetője ennek a létesítménynek, illetve, hogy mennyibe kerül? A harmadik, hogy van az a felület, amit Ön 
említett, mondta, hogy nagyon költséges annak az előállítása, a megépítése. Hogyha az tönkremegy, vagy 
valamilyen probléma akad vele, akkor annak a javíttatása mennyibe kerül, és azt ki végezné?  
 
Torzsa Sándor: Hadd mondjam el, hogy 15 évig a FERVAS üzemelteti, ezek a kiadások a FERVAS-nak a 
büdzséjéből finanszírozódnak, illetve az építési költséget is a FERVAS állja. Elmondja a részleteket az egyesület 
elnöke, Varga Csaba. Nekünk ebbe pénzt nem kell most ilyen értelemben beletenni, viszont cserébe megkapjuk 
ennek az épületnek a tulajdonjogát. Tehát ez egy eléggé jó együttműködés a szó jó értelmében. Amit még 
szeretnék kérdezni, mert az nem hangzott el, hogy mikor indulna az építkezés? Tehát hol tart ez a projekt? 
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Varga Csaba: A Ferencvárosi Vasutas Sportkör üzemelteti. Erre készült el az a szerződés, amit a legelején 
említettem, ami a tulajdonos, mint Önkormányzat, a Belső-Pesti Tankerület és a Ferencvárosi Vasutas Sportkör, 
mint építtető hoz létre. A beruházás elindult, jelenleg ezek az organizációs feladatok vannak, a terület kialakítása, 
és úgy gondolom, a látványosabb elemei a műveletnek március legelején fog elindulni. Viszont, amit Elnök Úr 
válaszokat mondott, abszolút relevánsak, tehát így van, ahogy ő mondta, hogy minden költség az üzemeltetőt 
terheli. 
 
Kelemen László: Nekem igazából egy rövid kérdésem volna, az elmondottakból és a prezentációból nekem nem 
világos, hogyan kerül képbe a Belső-Pesti Tankerület? Ha erről egy picit hallhatnánk. 
 
Varga Csaba: Szívesen megválaszolom. 2017. december 31-én azt hiszem, egy jogszabályi változás lett, és az 
állami fenntartású oktatási intézmények az önkormányzatoktól átkerültek különböző tankerületekhez a 
vagyonkezelési joggal együtt. Onnantól kezdve csak a tulajdonosi jog maradt az önkormányzatoknál, az 
üzemeltetés terén is, azt a Belső-Pesti Tankerületnek kell ezen az épületen tulajdonképpen az iskola épületén 
elvégeznie, és mivel a területen épül, ezért van „felülete” a Belső-Pesti Tankerületnek, mert annak a területnek ő 
a vagyonkezelője. De a tulajdonjoga az Önkormányzaté, a vagyonkezelési jog a Belső-Pesti Tankerületé addig, 
amíg a jogszabályok nem változnak, és az üzemeltetése pedig a Ferencvárosi Vasutas Sportköré. 
 
Haladi-Bús Balázs: Az első két kérdésemre megkaptam a választ, a harmadikra viszont még mindig nem. 
Tehát, ha ez a felület, amin játszanak a játékosok, és például az tönkre megy, említette, hogy egy üvegfelület, 
akkor annak a javítási költsége mennyibe kerülne? Itt arra vagyok kíváncsi, hogyha valamilyen baleset történik, 
akkor nyilván azt meg kell javítani, és láttam, hogy több funkció elérhető rajta, a felület előállítási költségéhez 
képest mennyi lenne a javítása? Lehet-e erről tudni valamilyen információt? 
 
Varga Csaba: Elnézést, hogy nem válaszoltam. Ezt úgy képzelje el, hogy ilyen cölöpökön áll ez a felület, és 
nagyjából négyzetméterenkénti felületekben van, és üvegfelület. Ennek a költsége az üzemeltető feladata, az 
üzemeltetési költség minden egyes része, a rezsiszámláktól kezdve a karbantartási költségeken keresztül, az 
állagmegóvás, a biztosítás, mind az üzemeltető feladata. Ez az elejétől fogva is így volt. Ha magában az 
üvegfelületben sérülés történne, bár 10 éves garancia van arra, hogy nem történik ilyen, mert ez ugyanolyan 
üvegfelület, mint külföldön, ha elmegy egy komolyabb kilátóba, rááll az üvegfelületre, általában ki szokták írni, 
hogy „x vízilovat elbír” az üvegfelület, ami alatt van több száz méter adott esetben, ezek edzett üvegfelületek, de 
ha mégis valami olyan történne, ami miatt ezt ki kell cserélni, akkor nem az egész felületet kell, hanem csak azt 
az 1 négyzetméternyi felületet kell kicserélni, tehát jóval olcsóbb. Illetve a másik, ami miatt mi ezt szeretnénk, az, 
hogy nem kell leteríteni, tehát, ha egy rendezvény van, akkor egyből lehet rátenni színpadot, ha egy szalagavató 
van, akkor tűsarkúban rá lehet menni. Erre gyártói garancia van.  
 
Takács Zoltán: Nekem nagyon tetszett a bemutató, már csak azért is, mert magam is ebbe az intézménybe 
jártam felsős koromban. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a Google maps-ot meg tudjuk nyitni most? Mert 
azzal összefüggő lenne a kérdésem, hogy most hogyan néz ki ez a telek, és hogy mi lesz? Ha ezt így látjuk, 
akkor össze tudjuk nézni a kettőt, és fel tudom tenni úgy a kérdésem, hogy esetleg azok is értik, akiknek nincs 
meg fejben a Telepy utcai udvarnak a pontos kialakítása. Köszönöm, nekem a kérdésem az lenne, ha jelenleg 
megnézzük, az iskola udvara úgy néz ki, hogy van egy betonpálya, van egy műfüves pálya, a betonpálya mellett 
elhelyezkedik egy salakos terület, ami távolugró gödör, stb. funkciót tölt be, illetve a műfüves pálya mellett 
helyezkedik el a játszótér. Engem igazából a műholdkép érdekel csak, hogy azon lehet ott látni, ha rá kattintunk 
ott alul, a kép jobb sarkán már látszik is, a betonpálya, műfű, játszótér és a salakos udvar. Az értelmezésem 
szerint és amennyire ismerem most az intézmény működését, leginkább a betonpálya már nem nagyon van 
használva, hanem főleg a műfű. Kvázi ennek a funkciója kerülne be a terembe, ahol tornaórákat lehetne tartani. 
Akkor kvázi a salakos pálya szerintem egy viszonylag periférikus intézmény. Jól értelmeztem, hogy a játszótér 
valahol megvalósulna, csak az udvar másik részére lenne áthelyezve? Még egy kérdés, a legutolsó pillanatban 
talán az egyik külső képnél volt egy edzőterem. Ez csak afféle látványkép, vagy a tervezett funkcióknak a része 
az, hogy lenne benne egy edzőterem, amit a FERVAS vagy egy külsős alvállalkozó üzemeltetne? 

 
Varga Csaba: Maga a csarnok egy ilyen fordított „L alakban” épülne meg, így, ebben a formában, most 
kimentem a képből, és ami marad itt szabad terület, ide kerülne át a játszótér. Az ott rajta is volt azon a 
látványterven, amit az előbb megnéztünk. A csarnoknak az elejében, tehát ebben a sávban, itt, van egy nagyobb, 
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kvázi folyosószerű rész, ott láthatta azokat a gépeket, amire elsősorban nem használnám azt a szót, hogy 
konditerem inkább arra van betervezve, hogy az ott lévő sportolóknak, akik ott edzésen vannak, és ha egy 
rehabilitáció van, akkor biciklizni tudjon, futni tudjon. Erre használnánk. Jelenleg a bitumenes pálya felszedésre 
került, az különben jó pár éve balesetveszélyes itt ezen a sarkon. Ha odajárt, akkor tudja. De azóta is eltelt egy 
pár év, és teljesen alá van mosva, elég nagy lyuk keletkezett azóta ezen a bitumenes pálya alatti területen. 
 
Torzsa Sándor: Nem látok más bejelentkezett Képviselőt, nagyon köszönjük szépen a bemutatót. A Bizottság 
nevében sok sikerült kívánunk ennek a tervnek a megvalósításához, és nagyon reméljük, hogy most elindul egy 
együttműködés Önökkel, és tudunk még esetleg más projektekben, más együttműködésben is hosszú távon 
Önökkel gondolkodni. Ennek a Bizottságnak a részéről biztosan van ebben partnerség. Reméljük, hogy az 
egyesület részéről is lesz ebben, és esetlegesen a Péceli úttal kapcsolatosan vagy más projektekkel 
kapcsolatosan is tudunk együttműködést kialakítani. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy egy olyan 
sportegyesület legyen a kerületben, ami egy kicsit a lakosságot, az embereket is eléri, mert tudjuk, hogy van a 
Fradi, ami az a kategória, aminek a gyepére halandó ember nem tud rálépni, ott sztársportolók vannak, de nem is 
véletlen. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
5/2023., 5/2/2023. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nem látok ilyet. Szeretném megköszönni a Pénzügyi 
Irodának és Alpolgármester Úrnak a munkáját. Hogyan fogalmazzam meg? Szokták mondani, hogyha a vége jó, 
azt látom a számokból kiindulva, hogy azért lehet látni, hogy lesznek olyan források, lesznek olyan maradványok, 
amelyek 2023-ban fognak a valóságban érvényesülni, de nyilvánvaló, hogy ebből a költségvetésből már 
kiolvasható. Tehát azért lesz valamennyi mozgásterünk azoknak a fejlesztéseknek a megoldására, amiket 
közösen elképzeltünk. Kérem, szavazzunk az 5/2023. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 2/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
5/2023. sz.. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2023. január 26. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Illyés Miklós                                                                        Tartózkodás       
Sajó Ákos                                                                           Tartózkodás 
Zombory Miklós                                                                  Tartózkodás 
Deutsch László Távol 
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2./ Javaslat „életjáradéki szolgáltatásról” szóló …/2022 (…) önkormányzati rendelet megalkotására (II. 
forduló) 

7/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 

Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Azért nem dicsérjük ezt a rendeletet, mert már az 
I. fordulóban dicsértük, a II. fordulóban még jobb lett. Kérem, szavazzunk a 7/2023. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 3/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
7/2023. – ”Javaslat „életjáradéki szolgáltatásról” szóló …/2022 (…) önkormányzati rendelet megalkotására (II. 
forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2023. január 26. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

       (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
 
3./ Javaslat Magyarország Kormánya által hozott rendeletek alapján rezsivédelemben nem részesülő 
önkormányzati bérlakások fogyasztóinak rendkívüli rezsitámogatásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati 
rendelet megalkotására (első forduló) 

9/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kicsit bonyolult a neve, de itt arról van szó, hogy vannak házak, amelyek önkormányzati 
bérházak, és nem kaptak az ott lakók rezsitámogatást, és ahhoz, hogy őket tudjuk támogatni, ezért rendeletet kell 
alkotnunk. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás 
 
Jancsó Andrea: Nem tudom, hogy kinek tegyem fel a kérdést, Alpolgármester Úrnak vagy Irodavezető Úrnak? 
De valaki elmesélné azt a folyamatot, hogyan jutottunk idáig, mert Facebook és egyéb médiatartalmakból 
értesültünk, és külön tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy akkor most hogyan is áll az ügy? 
 
Reiner Roland: Arra vonatkozik a kérdés, hogy ez a helyzet, amit most próbálunk orvosolni ezzel a 
rendeletalkotással, ez hogyan alakult ki? Igen. Nyáron, amikor a rezsicsökkentés csökkentésével kapcsolatos 
helyzet előállt, akkor több körben hozott döntéseket a Kormány, az egyik ilyen volt, ami a társasházakra 
vonatkozott, hogy a társasházak az ott található lakófunkciót ellátó épületek után tudott megnövelt rezsiértéket 
igényelni. Már akkor is lehetett látni azt a problémát, ami az itt említett házaknál van, amik társasházként 
funkcionálnak, de jogilag nem társasházak. Ekkor fordultunk értelmezésként szerintem az MVM-hez, de lehet, 
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hogy a Kormányhoz, de azt hiszem, hogy az MVM-hez, mert hozzájuk kellett lejelenteni. Erre választ nem 
kaptunk, a biztonság kedvéért mi lejelentettük ezeket az épületeket az ott található lakószámmal együtt. Választ 
ezután sem kaptunk. Amikor megjöttek az első olyan számlák, amelyekből látszódott, hogy nem kezelik 
társasházként ezeket az épületeket, tehát egyszer adták meg a 144 köbméteres kedvezményes értéket, mert az 
összes többit megemelt értékkel számlázták ki, valamint kiderült, hogy rajtunk kívül még a XIII kerületben áll fenn 
ez a probléma, akkor a két polgármester közös levélben fordult az MVM-hez, illetve Németh Szilárd rezsiposztos 
úrhoz, aki utána egy személyes találkozóra hívta meg a polgármestereket. A személyes találkozón ígéretet tett 
arra, hogy ezt a helyzetet orvosolni fogják. Ezt követően nem sokkal jött ki egy kormányrendelet, ami ezt a 
problémát volt hivatott orvosolni, viszont magából a jogi szövegből az volt kiolvasható, hogy ezt a helyzetet 
valójában nem kezelik visszamenőleges hatállyal, hanem csak 2023. január 1-től. Tehát 2023. január 1-től, ha 
úgy tetszik, akkor rendben van a dolog, de a 2022. augusztus 1 és december 31-i közötti időszakra ez 
értelmezésünk szerint nem vonatkozott. Az MVM-hez fordultunk, hogy ők hogyan értelmezik a rendeletet. Ők azt 
válaszolták, hogy ők is úgy értelmezik, hogy itt nincs visszamenőleges hatály erre az időszakra. Ezt követően 
ismét a Kormányhoz fordultunk, és erre már nem kaptunk választ. Ekkor döntöttünk úgy, hogy a biztonság 
kedvéért ezt a rendeletet meg kell alkotni, hiszen ezeket a számlákat előbb-utóbb ki kell fizetni, ne terheljük rá a 
lakókra, de továbbra is bízunk abban, hogy ennek a kormányrendeletnek a módosítása, ami a 2022. augusztus 1. 
és a december 31. közötti időszakot rendezi, még meg fog születni időben. 
 
Torzsa Sándor: Alpolgármester Úr említette, és én is úgy emlékeztem, hogy a XIII kerület volt érintett ebben a 
problémában. Viszont most azt érzékelem a médiából, hogy mintha már csak ez a IX. kerületben jelentene 
problémát. Mit lehet tudni? A XIII kerületben ez a probléma megoldódott, vagy ott hogyan oldották ezt meg, hogy 
ott nincs ilyen típusú panasz? Tóth polgármester urat nem úgy ismerem, mint aki ne állna bele az ilyen típusú 
ügyekbe. Vagy van esetleg terv, hogy esetleg a XIII. kerülettel közösen harcolnának? Mit lehet esetleg tudni 
erről? 
 
Reiner Roland. Megmondom őszintén, hogy erre most nem fogok tudni válaszolni, de a holnapi képviselő-
testületi ülésig kiderítem.  
 
Jancsó Andrea: Az én kérdésem is hasonló lett volna, csak a VIII. kerülettel van közvetlen kapcsolatunk, és ott 
is vannak ugyanilyen felújított bérházak, amik még nem társasházak, de majd egyszer azok lesznek. 
Utánakérdeztem, és ott már nem jelent problémát, tehát adatot szolgáltattak, igaz az MVM-nél van egy 
bonyolultabb átfutási idő, ők sem tudtak mindent feldolgozni, de folyamatosan megy a levelezés az MVM-el. hogy 
ahová még a piaci árakat rakták be, ott most a lakosságit, annak ellenére, hogy lejelentették. Én is arra lennék 
kíváncsi, hogy tényleg az tűnik ki a médiából, hogy most már csak a IX. kerület az, aki problémázik, vagy 
problémába akadt. Igazából az a kérdés, hogy a XIII. kerület, vagy például Zugló is, ha jól emlékszem kiemelt volt 
ebben a körben, akkor ők hogyan oldották meg? Vagy a mi rendeletünk, amit most meg fogunk hozni, az 
fellelhető a XIII. kerületen is? Vagy igazából az a kérdés, hogyan jött ez a megoldás? 
 
Torzsa Sándor: Nem fog tudni Alpolgármester úr válaszolni, holnap fog. Azt gondolom, hogy azt azért el kell 
mondani, bár nincs a rendeletnek a szöveges részében leírva, de itt a hátsó hatástanulmányon lehet látni, hogy 
ez 70 millió forintjába fog kerülni az Önkormányzatnak, ezt nyilván majd be kell állítani a 2023. évi 
költségvetésbe. Tehát ezzel a költséggel mindenféleképpen számolnunk kell majd. 
 
Gyurákovics Andrea: Nekem csak egy rövid megjegyzésem lenne. Valóban ott van, hogy ez mennyibe kerül az 
Önkormányzatnak, hát erre lett volna már előzetesen két megoldás is. Az egyik a rezsivédelmi alap létrehozása, 
a másik pedig, hogyha az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz és a tárgyalási folyamatban részt vesz 
a Polgármester Asszony. Ez a 70 millió forintos plusz. Ezek szerint más kerületekben ezt megoldották valahogy, 
én is úgy tudtam, hogy van ez a VIII. kerületben és Zuglóban is, és próbáltam nézni a médiában, hogy ott mik a 
hírek, de semmit nem láttam azzal kapcsolatban, hogy ott továbbra is fennállna ez a probléma. Lett volna két 
olyan opció, amikor ezt meg lehetett volna oldani, és nem került volna plusz pénzébe az Önkormányzatnak. Így 
azért ez egy eléggé érdekes helyzet. 
 
Torzsa Sándor: Igen, én is látom ezt a problémát, egyébként én is néztem a XIII. kerületet és Zuglót, hogy 
milyen megoldással oldották meg ezt a problémát, de semmit, még egy rövid hírt sem láttam ezzel 
kapcsolatosan, azért lepett meg engem is ez a dolog, ez a helyzet. 
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Reiner Roland: Csak röviden mondanám el a korrektség kedvéért, hogy ezt a problémát már az ősz folyamán 
érzékeltük. Akkor a költségvetésbe is be volt állítva ez az összeg. Ezt csak a rezsivédelmi alapra mondom, hogy 
pont abban a vitában mondtam el, hogy erre külön egy rezsivédelmi alapot azért sem kell létrehozni, mert mi ezt 
az összeget biztosítottuk volna a költségvetésben. Az a probléma akkor is lett volna, ettől függetlenül ezt 
jogszerűen akkor tudjuk kifizetni, ha erre van egy külön rendeletünk. Csak ennyi pontosítást szerettem volna. 
 
Illyés Miklós: Kicsit megdöbbentett Gyurákovics Andrea hozzászólása, hogy az Önök által képviselt, illetve 
támogatott polgármestertől nem kapunk információt, és a médiából kell tájékozódni, számomra megdöbbentő. 
 
Torzsa Sándor: A IX. kerületi Önkormányzat ennyire átláthatóan működik, hogy a médiából minden lényeges 
információ megtudható. A jegyzőkönyvbe mondom, hogy vannak olyan képviselők, akik mosolyognak, én nem 
vagyok az. 
 
Vida Barbara: Csak azért kérdezem, mert erről most szavazni kell, hogy akkor most én, mint „mezei” bizottsági 
tag jól értem, hogyha ezt most megszavazzuk, mert nyilván ki kell fizetni az emberek helyett, akik nem tudják 
kifizetni ezt a rezsit, lehetséges, hogy ezt vissza lehet valahogy kapni? Tehát visszakapja az önkormányzat? Túl 
nagy esély nincs rá, van rá? Nem tudjuk, értem. Tulajdonképpen itt nagyon nincs más, mint hogy ezt ki kell 
fizetnünk. 
 
Torzsa Sándor: Erre mondják azt, hogy a rezsiharcnak vannak áldozatai, a mi esetünkben most 70 millió forint 
További kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk a 9/2023. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 4/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
9/2023. – ” Javaslat Magyarország Kormánya által hozott rendeletek alapján rezsivédelemben nem részesülő 
önkormányzati bérlakások fogyasztóinak rendkívüli rezsitámogatásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati 
rendelet megalkotására (első forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2023. január 26. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

         (7 igen, egyhangú) 
A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Deutsch László Távol 
Illyés Miklós Távol 
Sajó Ákos Távol 
Zombory Miklós Távol 
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4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2023. évi nyári és téli nyitvatartási 
rendje 

16/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Szeretném tájékoztatni a Bizottságot, én is csak a Facebook-on láttam, és nem csak a 
városvezetés tájékoztat Facebook-ról, hanem más képviselők is, hogy az illetékes bizottsági elnöktől Árva 
Pétertől tudom, hogy elkészült a bölcsődének a konyhája. Reméljük a képviselői kommunikációnak a platformja 
nem feltétlenül csak Facebookon fog megvalósulni. Bár az kifejezetten progresszív lenne, hogyha az 
irodavezetők is Facebook-on kommunikálnának a képviselőkkel, de hála Istennek még egyelőre itt nem tartunk. 
Tehát ez egy jó hír, és reméljük, hogy minél előbb el tud kezdődni a működés ott. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás? Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk a 16/2023. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 5/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
16/2023. – ”A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési 
intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2023. évi nyári és téli nyitvatartási 
rendje” című – előterjesztést. 
Határidő: 2023. január 26. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 

                (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 

 
5./ Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

4/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk a 4/2023. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 6/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
4/2023. – ”Javaslat alapítványi pályázati program elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2023. január 26. 
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Felelős: Torzsa Sándor elnök 
                (10 igen, egyhangú) 

A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
 
6./ Javaslat a 8. számú fogorvosi körzet működtetésére 

Sz-5/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk az Sz-5/2023. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 7/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. számú melléklet II. fejezet 3.) fa. 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 3. sz. mellékletében meghatározott 8. számú fogorvosi körzet 
1095 Budapest, Mester u. 45. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben történő működtetésére a Beregszászi Pro-
dent Kft. egészségügyi szolgáltatóval és egyben az ellátásért személyesen felelős dr. Beregszászi Adrienn 
orvossal – opsz:90757 – feladatellátási előszerződést köt jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint és felkéri a 
polgármestert az előszerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
 



12 

 

 
7./ Javaslat a 10. számú házi orvosi körzet működtetésére 

Sz-7/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2023. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 8/2023. (I.25.) 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 tudomásul veszi Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. 
(IV.25.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. háziorvosi körzet működtetésére 
2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Feriju Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel és egyben 
az ellátásért személyesen felelős dr. Ferenczi Judit orvossal kötött feladatellátási szerződés 2023. január 01. 
napjától 6 hónapos rendes felmondás útján történő megszűnését 2023. június 30. napjával, és felkéri a 
polgármestert a feladatellátási szerződés megszűnésére vonatkozó megállapodás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
 
8./ Javaslat az ESZSICB 303/2022. (XII.7.) sz. határozatának visszavonására és pályázati kiírás 
elfogadására 

Sz-6/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Ide kell a Bizottságnak delegálnia 1 főt, javasolom, hogy Jancsó Andreát delegálja a Bizottság, 
aki vállalja a delegálást. Kérem, szavazzunk az Sz-6/2023. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 9/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 
1.) az ESZSICB 303/2022. (XII.7.) számú határozatát visszavonja. 
Határidő: 2023. január 25. 
Felelős: Torzsa Sándor elnök 
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2). 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 betöltésére 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 
3.) a háziorvosi 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. Jelinek Benjamin Gábor, budapesti háziorvosi kollegiális szakmai vezető, 
4. Jancsó Andrea, az (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő). 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2023. október 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

                (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
 
9./ Javaslat helyiségpályázat bírálatára 

Sz-23/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Torzsa Sándor: Egy pályázó volt, aki eddig is benne volt, az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány. Ha 
jól értem, mi azt javasoljuk, hogy kössünk vele bérleti szerződést. Van-e kérdés, észrevétel?  
 
Szilágyi Imre: Annyit szeretnék módosítani a határozati javaslatban, hogy adminisztrációs okokból elírtuk az 
előterjesztésben, 2025. december 31. napjáig, és nem augusztus 31. napjáig. A Képviselő-testület december 31. 
napjáig jelölte ki. 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk az Sz-23/2023. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Szilágyi Imre 
irodavezető módosításával együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 10/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 
1.)  a 1096 Budapest Haller u. 26. fszt. IV. szám alatti 133,12 m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány részére 2025. december 31. napjáig szólóan bérbe adja 
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együttműködési megállapodás kötése esetén 49.920,- Ft/hó+Áfa kedvezményes, együttműködési megállapodás 
kötése hiányában 488.107,- Ft/hó+Áfa bérleti díj ellenében. 
Határidő: 2023. január 25. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
2.)  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázó értesítéséről, valamint a pályázatban előírt 
együttműködési megállapodás, és a bérleti szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
 
10./ Személyi térítési díjak méltányossági kérelmei 

Sz-8/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk az Sz-8/2023. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 11/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI Igazgatója által beküldött és támogatott 
alábbi kérelem 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. G. 1097 …………………………………... szám alatti lakos szállítással 
történő szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 
2022. december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi. 
Határidő: 2023. január 25. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

                (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
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Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
 
11./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése 

Sz-19/2023. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Az első kérelmező W. B., ……………………………………….   …… óta bérli ezt a lakást. El kell 
mondani, hogy az ……………………….. nem önkormányzati bérház, tehát ez egy önálló ház, ami nem 
önkormányzati bérház. Második kérelmező H. T. E., aki a ………………………………….-ben van jogviszonyban, 
a jogviszony ….. óta áll fenn, itt már volt öröklés, költözés nyilvánvalóan, de a jogviszony …….. óta fennáll. A 
harmadik kérelmező K. T., aki a …………………………….. sz. alatt lakik, neki is a jogviszonya ……………..-től áll 
fenn. A negyedik kérelmező U. Z., aki ráadásul nem is kerületi lakcímmel rendelkezik, hanem a 
……………………………. szám alatt van neki lakása, …………. óta áll fenn a jogcíme. Ezek majdhogy nem 
mondhatnám azt, hogy több évtizedes bérlemények. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatos kérdés, 
észrevétel? Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk egyenként az Sz-19/2023. sz. előterjesztés I. határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSICB 12/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság részére a ……………………………………... szám alatti lakás 18.960.000,- Ft kedvezményes vételáron 
történő elidegenítését W. B. bérlő vonatkozásában. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 120 nap 

                (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk egyenként az Sz-19/2023. sz. előterjesztés II. határozati javaslatáról. 
 
ESZSICB 13/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság részére a ……………………………………. szám alatti lakás 15.550.000,- Ft kedvezményes vételáron 
történő elidegenítését H. T. E. bérlő vonatkozásában. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 120 nap 

                (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
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Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk egyenként az Sz-19/2023. sz. előterjesztés III. határozati javaslatáról. 
 
ESZSICB 14/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság részére a ……………………………………. szám alatti lakás12.650.000,- Ft kedvezményes vételáron 
történő elidegenítését K. T. bérlő vonatkozásában. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 120 nap 

                (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
Torzsa Sándor: Kérem, szavazzunk egyenként az Sz-19/2023. sz. előterjesztés IV. határozati javaslatáról. 
 
ESZSICB 15/2023. (I.25.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság részére a ………………………………………. alatti lakás 19.080.000,- Ft kedvezményes vételáron 
történő elidegenítését U. Z. bérlő vonatkozásában. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 120 nap 

                (10 igen, egyhangú) 
A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt: 
 
Haladi-Bús Balázs Igen 
Illyés Miklós Igen 
Jancsó Andrea Igen 
Kelemen László Igen 
Péter Lajos Igen 
Sajó Ákos Igen 
Takács Zoltán Igen 
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Torzsa Sándor Igen 
Vida Barbara Igen 
Zombory Miklós Igen 
Deutsch László Távol 
 
 
Torzsa Sándor: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát, a nyílt ülést 13.51 órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Torzsa Sándor 
 elnök 
  Zombory Miklós 
   bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


