Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. április 27-én
13.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Kulpinszky Eleonóra,
Mezey István,
Péter Lajos,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre
irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Róth
Istvánné csoportvezető, Malomhegyi-Futó Szilvia csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, dr. Riskó György
Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, dr. Székelyhidi Lívia
alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Dr. Mechler András Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatóhelyettese, Czakóné Dobó
Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Gedeon Andor Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója, Tar József Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Mészáros László képviselő, Szilágyiné Végh Csilla.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait,
Alpolgármester asszonyt, Aljegyző urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom,
hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A 3. napirendi pontban szereplő előterjesztéshez
módosításként érkezett az Sz-194/2/2016. számú – „Módosító javaslat az Sz-194/2016. számú előterjesztéshez”
című – előterjesztés, mely a napirendi pont részét képezi. Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 52/2016. (IV.27.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati
felhívás alapján a „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” című pályázat
benyújtására
77/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
2./ 8. sz. felnőtt fogorvosi körzet személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-190/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
3./ Javaslat a 2015. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2016. évi meghosszabbításra
Sz-194/2016., Sz-194/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi óvodai sportpályázatának
elbírálására (3414. számú költségvetési sor)
Sz-193/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek
Sz-136/2016., Sz-200/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület kérelme
Sz-188/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Volt állami gondozott lakás iránti kérelme
Sz-198/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke
8./ Javaslat a Pro Facultate Ferencváros díj adományozására
Sz-195/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

(6 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Torzsa Sándor: Szeretném felhívni a bizottság figyelmét egy ügyre, amiről lehet, hogy hallottak már a
városvezetők. Olyan típusú ügy ez, amiről érdemes néhány gondolatot váltani. Régen beszéltünk a szociális
rendeletünkről, ennek végrehajtásával kapcsolatban merült fel néhány kérdés. Az egyik kerületi általános iskola nevesítve a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola - kiküldött egy levelet a szülőknek, mely a
tankönyv támogatási paragrafus végrehajtásával kapcsolatosan igyekszik tájékoztatást adni. A levél azonban
tartalmát tekintve mintha ellentétes lenne a szociális rendeletünkkel, illetve nem megfelelően értelmezi az említett
paragrafusokat. A szociális rendelet azt tartalmazza, hogy azok a diákok, akik IX. kerületi lakcímmel
rendelkeznek, alanyi jogon kapják a tankönyveket, és egy táblázatban kerül meghatározásra, hogy mekkora
összegű támogatást hívhatnak le. Ez az intézményen keresztül történik, nem kell igényelni, kérni, a támogatást
automatikusan megkapják a diákok, a levélben azonban nem ez szerepel, hanem az, hogy igényelni kell azt, és
várhatóan kérelemre biztosítja majd az Önkormányzat. Van egy másik érdekes része a levélnek, ami nem derül
ki a szociális rendeletből. Vannak olyan diákok, akik állami tankönyvtérítésre is jogosultak, ám ennek összege
kisebb, mint a mi támogatásunk. Mi az irányadó elv ezekben az esetekben? Hozzájutnak az állami támogatáshoz
és az önkormányzat kiegészíti a maradék összeget, vagy csak az állami, illetve csak az önkormányzati
támogatást vehetik igénybe? Röviden és tömören, azt látom ebből a levélből, hogy az iskolák számára –
legalábbis a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola számára – nem világos, hogyan működik ez a
rendszer. A következő már csak egy technikai jellegű kérdés. Hogyan tudják az intézmények lebonyolítani a
tankönyvek kifizetését, támogatását, amikor a KELLO-tól – és ezt le is írja a levél – egy csekket kapnak majd a
szülők, amit be kell fizetniük, ám az iskolák nem folytathatnak gazdasági tevékenységet. Hogyan tud ez így az
intézményeken keresztül történni? Ezek azok a kérdések, melyek felmerülnek. Nem is nálam merülnek fel
elsősorban, hanem a végrehajtóknál. Érdemes lenne valamiféle tájékoztatást adni az iskoláknak. Az említett
levelet nagyon szívesen odaadom Alpolgármester asszonynak, hogy lássa, valós a probléma és érdemes lenne
foglalkoznunk vele.
Szilágyi Imre: Igen, valóban igaz, hogy kiment egy levél az iskoláknak, egészen pontosan a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnak és a tankönyvfelelősöknek. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapesti IX. Tankerülete 2015 októberétől, novemberétől nem tud kötelezettséget vállalni, ezért elindult
egyfajta gondolkodás. Korábban úgy nézett ki a tankönyvtámogatás rendszere, hogy a tankönyvfelelősök
lejelentették, hogy adott intézményben hány gyermek, milyen tankönyveket igényel, és beküldték hozzánk, hogy
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ez X forintba kerül majd. Ezt követően támogatási szerződést kötöttünk, és átutaltuk a pénzt. A számla az
iskolához érkezett, és azt a Klebelsberg Intézményüzemeltetési Központ az általunk nyújtott támogatásból
kiegyenlítette. Ez volt a rendszer. Minekután kötelezettséget nem tud vállalni a tankerület, innentől kezdve
viszonylag nehéz megoldani azt, hogy bármilyen formában szerződjünk vele. Ez az egyik része a történetnek. A
másik része az, hogy jelenleg kicsit bizonytalan, hogyan alakul a tankerületek sorsa a továbbiakban, ezért április
29-ig kell rögzíteni a tankönyvrendelést az iskolákban a KELLO nevű rendszerben, azon keresztül. Annak
érdekében, hogy senki ne maradjon ellátatlanul, jött egy olyan ötlet, – mondhatjuk nyugodtan, hogy a
Humánszolgáltatási Iroda részéről, mert ezzel a javaslattal mi álltunk elő - hogy tájékoztassuk az intézményeket –
és igazából az intézményeket szerettük volna tájékoztatni – arról, hogy a rendszer változni fog, mert jelenleg nem
tud kötelezettséget vállalni a tankerület, de mindenki, aki jogosult rá, más formában, de meg fogja kapni a
támogatást. Az út valószínűleg egy kérelemre indítható eljárás lesz, de a szülőnek ez elméletileg nem kerül majd
plusz utána járásba. A tankerülettel is egyeztettünk, vállalták azt, hogy az osztályfőnökök kiosztják a kérelemhez
szükséges nyomtatványokat, a beérkezett kérelmeket pedig összeszedik, és a Hivatal utalja majd a
jogosultaknak az összeget, ahogy tette ezt korábban is. Nem láttam azt a levelet, amit az intézmény kiküldött, ám
nagyon szomorúnak tartom, hogy egy „belső használatra szóló” levélről bármely iskola úgy dönt, hogy közkinccsé
teszi. Alapvetően a tankönyvfelelősöknek, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetőjének íródott az
erre vonatkozó tájékoztató levél. Természetesen dolgozunk azon és gondolkodunk rajta, hogyan lehetne úgy
megoldani a helyzetet, hogy minél kevesebb adminisztrációval ugyanazt tudjuk biztosítani, amit eddig is
biztosítottunk. Ez a helyzet.
A rendeletmódosítás szükséges lesz, és igen, ez a levél a jelenlegi tartalmával valóban ellentétes a rendelettel,
mert a rendeletünk most nem ezt mondja ki. Indokolt lesz a rendeletmódosítás, de ahhoz hogy biztosítani tudjuk
a továbbiakban is ezt a szolgáltatást, mivel nem tudunk kivel szerződni, és a tankönyvrendeléseket április 29-ig le
kellett adni, el kellett indulni valamilyen úton. Az Iroda javaslata volt, hogy egy ilyen úton induljunk el. Sérülni egy
kerületi diák és egy kerületi szülő sem fog, a rendszer lesz más.
Illyés Miklós: Napirend előtt nem fogunk vitát nyitni erről. Kérem, hogy térjünk át a napirendekre.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése”
pályázati felhívás alapján a „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása”
című pályázat benyújtására
77/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Többek között ez az egyik olyan napirendi pontunk, amit a holnapi napon a Képviselő-testület is
tárgyal.
Zombory Miklós: Azért szeretnék hozzászólni az előterjesztéshez, mert a Ráday utcai bölcsődébe hordtam az
unokámat, így tudom, milyen állapotban van az épület. Ha valaki járt mostanában a bölcsődében, láthatta azokat
az állapotokat, amiket előttünk 40-50 évig nem csináltak meg. Amennyiben nyer a pályázaton az Önkormányzat,
10 fővel lehet bővíteni egy csoportszobát, fel tudjuk újítani az épületet, megcsinálhatjuk a nyílászárókat, a
hőszigetelést, valamint nekem, mint műszaki embernek az egyik legfontosabb, hogy ráépítés történhetne, amire
épülne egy sátortető, magas tető. Így egyszer és mindenkorra megszűnne a lapostető problémája, ami miatt
időnként, 7-8 évenként beázik az épület. Lényeges, és szeretném kiemelni, hogy nem igényel önerő bevonást a
pályázat, és 400 millió forintot kapnánk, ami nem rossz a mai világban. Mindenképpen azt szeretném, és arra
kérem a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést. Holnap a Képviselő-testület dönt majd erről.
Illyés Miklós: Egyértelmű az előterjesztés, hiszen egy pályázat benyújtásáról van szó, aminek elég szép
eredménye lesz, ha nyerünk. Kérem, szavazzunk a 77/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

3

ESZSB 53/2016. (IV.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 77/2016. sz. –
„Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati
felhívás alapján a „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” című pályázat
benyújtására” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. április 28.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
2./ 8. sz. felnőtt fogorvosi körzet személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-190/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Egyik szemem sír, a másik nevet. Sok önkormányzati dolgozó járt és talán még ma is jár
ahhoz az orvoshoz, aki több évtized után úgy gondolta, hogy abbahagyja, és eladja a praxisát. Én is ebbe a
csoportba tartozom. Dr. Olajos Béla, a Mesterdent Kft. vezetője eladta praxisát és a Dr. Ilyés Kinga Amáliával
megkötendő előszerződésről szól a mai előterjesztés. Még egyszer a bizottság elé kerül az ügy, amikor a
végleges szerződés megkötéséről döntünk majd, 90 nap múlva. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést.
Illyés Miklós: Dr. Ilyés Kinga Amália nem rokon, bár nem lenne rossz egy fogorvos a családban. Kérem,
szavazzunk az Sz-190/2016. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 54/2016. (IV.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fb) és fc) pontja alapján úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011.(XI.14.)
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 8. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a IX.
Mester u. 45. III. em. 332. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Mesterdent Kft-vel és az ellátásért
személyesen felelős Dr. Ilyés Kinga Amália orvossal az Sz-190/2016. számú előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal feladat ellátási előszerződést köt és felkéri Polgármester urat az előszerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-190/2016. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 55/2016. (IV.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fb) pontja alapján hozzájárul a 8.
számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére a Mesterdent Kft-vel és az ellátásért felelős Dr. Olajos Béla
orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a Mesterdent Kft-vel
és az ellátásért felelős Dr. Ilyés Kinga Amália orvossal megkötendő feladat ellátási szerződés megkötésének
időpontjától.
Határidő: új feladat-ellátási szerződés megkötésének időpontja
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a 2015. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2016. évi meghosszabbításra
Sz-194/2016., Sz-194/2/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Az előterjesztéshez érkezett egy plusz elszámolás, a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú
Egyesület Sport Alap elszámolása, akik szakmailag és pénzügyileg is elszámoltak. Ezzel bővült az eredeti
határozati javaslatunk, a meglévő két egyesület mellett.
Torzsa Sándor: Ha jól értelmezem a határozati javaslatot és az előterjesztést, nem csak ez a három egyesület
kapott ilyen jellegű támogatást, hanem további egyesületek, sportszervezetek is, nem tudom mi a jó definíció. Mi
van az ő elszámolásukkal, mit tudunk ezekről?
Szilágyi Imre: A többi elszámolás ellenőrzése folyamatban van. Van olyan eset, ahol hiánypótlási eljárás
szükséges. Ahogy beérkeznek ezek az elszámolások, természetesen azok is visszakerülnek a bizottság elé. A
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület Sport Alap elszámolásával azért egészítettem ki az
előterjesztést, mert még a múlt héten megérkezett, és úgy gondoltam, ne kelljen feleslegesen egy hónapot várnia
ennek az egyesületnek. A többi folyamatban van, vagy pénzügyi, vagy szakmai hiánypótlás alatt áll.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-194/2/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 56/2016. (IV.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadja az FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú
Nonprofit Kft., az FTC Női Torna Kft. és a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület Sport Alapra
vonatkozó 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját, és egyben engedélyezi részükre a 2016. évi támogatási
összeg kifizetését.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi óvodai
sportpályázatának elbírálására (3414. számú költségvetési sor)
Sz-193/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 1,8 millió forint szétosztásáról szól az előterjesztés, 2 millió forint volt, de 200 ezer forint a
nyúldombi közös sporteseményekre került elkülönítésre. Annyit mindenki láthat, hogy előnyt élveznek az óvodák,
ha kimozdulnak az óvodások, hiszen az egy komoly tett az óvodák részéről, ha esetenként busszal, kicsit
távolabb mennek a kerülettől. Javaslom, hogy az Iroda által javasoltakat támogassa a bizottság. Kérem,
szavazzunk a Sz-193/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 57/2016. (IV.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága ESZSB
314/2015. (VI.30.) számú határozatában megítélt 2015. évi óvodai diáksport szabadidősport pályázati
támogatások elszámolását.
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Intézmény neve
Csicsergő Óvoda
Csicsergő Óvoda

Pályázati program
Csicsergő sportnap
Kirándulás a Katica tanyára: mozgás és
élménypark
Állatok világnapja Kupa-verseny
Kirándulás a Budakeszi vadasparkba
Sportrendezvény
Egész napos lovas program
Családi sport délelőtt
Családi sportnap
Turisztikai sportnap
Kirándulás a Veresegyházi Póni-parkba
Családi Sportnap
Vizi program-kirándulás
Kirándulás a Szemlő-hegyi barlangban

Rendezvény
összköltsége
280.000.600.000.-

Egészségügyi,
Szociális és
Pályázott
Sport
összeg
Bizottság
döntése
250.000.140.000.555.000.-

420.000.-

40.000.30.000.30.000.Epres Óvoda
113.000.80.000.75.000.Epres Óvoda
350.000.300.000.255.000.Kerekerdő Óvoda
300.000.300.000.290.000.Liliom Óvoda
300.000.300.000.140.000.Liliom Óvoda
65.000.65.000.50.000.Méhecske Óvoda
70.000.70.000.70.000.Méhecske Óvoda
400.000.316.400.300.000.Napfény Óvoda
160.000.100.000.60.000.Napfény Óvoda
100.000.93.000.90.000.Ugrifüles Óvoda
90.000.80.000.80.000.Ugrifüles Óvoda
Mindösszesen:
2.868.000.2.539.400.2.000.000.Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodák 2016. évi pályázati támogatását, amelynek
kifizetése a 2016. évi hatályos költségvetési rendelet 3414. számú költségvetési sorának e célra biztosított
1.800.000,- Ft-os óvodai sport pályázati összegének terhére történik:
Egészségügyi,
Rendezvény
Pályázott
Szociális és
Intézmény neve
Pályázati program
összköltsége
összeg
Sport Bizottság
döntése
Ferencvárosi Csicsergő
Óvoda
Tavaszi kirándulás és sportnap
750.000.700.000.370.000.Ferencvárosi Csudafa
Kirándulás Visegrád-Mogyoró
Óvoda
hegyre
247.800.247.800.190.000.Ferencvárosi Epres Óvoda

Mikulás kupa

40.000.-

30.000.-

15.000.-

Ferencvárosi Epres Óvoda
Ferencvárosi Kerekerdő
Óvoda
Ferencvárosi Kicsi Óvoda
Óvoda

Felsőlajosi kirándulás

140.000.-

95.000.-

80.000.-

Családi sportrendezvény

600.000.-

450.000.-

220.000.-

Sportrendezvény: Medve olimpia
Kirándulás a „Vegas Farm”: lovas
tanyára

200.000.-

200.000.-

100.000.-

300.000.-

300.000.-

210.000.-

Családi sport délelőtt

350.000.-

350.000.-

170.000.-

Családi sportnap
Turisztikai sportnap: Kirándulás
Pilisborosjenőre
Kirándulás a Katalinpusztai
kirándulóközpontba

75.000.-

75.000.-

40.000.-

70.000.-

70.000.-

55.000.-

316.400-

250.000.-

190.000.-

Családi sportnap

140.000.-

100.000.-

45.000.-

Ferencvárosi Liliom Óvoda
Ferencvárosi Liliom Óvoda
Ferencvárosi Méhecske
Óvoda
Ferencvárosi Méhecske
Óvoda
Ferencvárosi Napfény
Óvoda
Ferencvárosi Napfény
Óvoda

6

Ferencvárosi Ugrifüles
Óvoda
Ferencvárosi Ugrifüles
Óvoda

Óvodai sportrendezvények
Kirándulás a Diósjenői
kalandparkba

Mindösszesen:

110.000.-

100.000.-

40.000.-

128.000.-

100.000.-

75.000.-

3.467.200.-

3.067.800.-

1.800.000.-

Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az óvodai diáksport támogatására meghirdetett pályázaton
nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról abban az esetben, amennyiben azok a korábbi azon
önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámoltak, melyeknek az elszámolási határideje a bizottsági
döntés időpontjában lejárt.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
5./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek
Sz-136/2016., Sz-200/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: K. L., ... szám alatti lakos személyi térítési díj csökkentés iránti kérelmét tartalmazza az
előterjesztés. Május 1-jétől 50%-al javasoljuk csökkenteni a személyi térítési díját. Kérem, támogassák. Kérem,
szavazzunk az Sz-136/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 58/2016. (IV.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. L. … Budapest, ... sz. alatti lakos átmeneti
ellátásért fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal
csökkenti, 2016. május 01. napjától, a személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: R. S., ... szám alatti lakos szintén 50%-os térítési díj csökkentéséről szól az előterjesztés. Kérem,
ezt is támogassuk. Kérem, szavazzunk az Sz-200/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 59/2016. (IV.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy R. S. … Budapest, ... sz. alatti lakos átmeneti
ellátásért fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal
csökkenti, 2016. május 01. napjától, a személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
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(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
6./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület kérelme
Sz-188/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Tavaly is támogattuk a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú
Egyesület részvételét a csepeli labdarugó tornán. Kérem, hogy támogassuk az egyesületet a kért 80.000 forinttal,
a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. Kérem, szavazzunk az Sz188/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 80.000 forint támogatási összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

ESZSB 60/2016. (IV.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület részére az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési
feladatok” költségvetési sorának terhére 80.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2016. május 1. napján a Csepel
Szabadidő Központ Csepel Szabad Kikötő sportlétesítményben megrendezésre kerülő kispályás labdarúgó
tornán történő részvétel érdekében, a sportolók nevezési díjának és étkezési költségeinek biztosítása céljából.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
7./ Volt állami gondozott lakás iránti kérelme
Sz-198/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök
Illyés Miklós: Zárt ülésen is tárgyalható az előterjesztés, de véleményem szerint nincs olyan a jelenlévők között,
akit ki kellene zárni a napirend tárgyalásáról. F. V., volt állami gondozott lakáskérelme többször visszatérő ügy. A
kérelmező jelenleg a .... szám alatt lakik egy gyermekkel. Elég részletes tájékoztatót tartalmaz az előterjesztés
arról, hogy mi változott a kérelmező életében, és az Iroda is írja, hogy a Lakásrendeletünknek is megfelel. Múlt
alkalommal is volt, aki támogatta és tudom, hogy nem sokon múlott, hogy már akkor pozitív döntést kapjon. A
hölgyet megkérdezve azt kérte, hogy ha van rá mód, akkor az ... számú lakás odaítélését támogassuk. Kérem,
szavazzunk az Sz-198/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az ... szám alatti lakás megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 61/2016. (IV.27) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
1./ úgy dönt, hogy támogatja F. V. … Budapest, ... szám alatti lakos lakáshoz jutási kérelmét.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek
bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet 4. § (5)
bekezdése alapján úgy dönt, hogy F. V. … Budapest, ... szám alatti lakos részére a Gazdasági Bizottság GB
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57/2015.(II.18.) számú határozatában megjelölt Budapest IX. kerület ... szám alatti, 27,90 m2 alapterületű, 1
szoba komfortos lakás kerüljön bérbeadásra.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
A 8. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 62/2016. (IV.27.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben található.
Illyés Miklós: Zárt ülést rendelek el. A nyílt ülést bezárom.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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