Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. január 25-én
13.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Dr. Kornya László,
Péter Lajos,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. Hosszú
Károly aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, dr. Enyedi Mária irodavezetőhelyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Tomasószkiné Dr.
Kovács Györgyi csoportvezető, Bukovszki Andrásné Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, T. Zuggó Tünde,
Talapka Gergő alpolgármesteri munkatársak, Oláh Eleonóra Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Nagy
Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Dr. Kovács
József Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Jelinek Benjámin Gábor
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. orvos igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Surmanné Keztyűs Tünde, Bakonyi Ágnes óvodavezetők, Szilágyiné
Végh Csilla.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait,
Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket.
Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A mai ülésen 8 olyan napirendünk
van, amit holnap a Képviselő-testület is tárgyal majd. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem,
szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 1/2017. (I.25.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Olimpiai garanciavállalás
19/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
2/2017., 2/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
3/2017., 3/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat az „Útravaló” jegyescsomagról szóló rendelet elfogadására (egyfordulóban)
5/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2017. évi nyári és téli nyitvatartási rendje
8/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
6./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott
Ferencvárosi Csudafa Óvoda átszervezéséről
15/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák
felvételi körzetének módosítására
14/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
8./ Javaslat Beregszász város támogatásáról rendelkező 293/2016. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat
módosítására
9/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Olimpiai garanciavállalás
19/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A Dunai Evezős Központ partvonalát érinti a módosítás.
Torzsa Sándor: Nem sikerült beazonosítanom a térkép alapján, hogy pontosan melyik terület ez. Segítséget
kérek. Hol van ez a terület?
Illyés Miklós: A Ráckevei (Soroksári) - Duna ág, közvetlenül a Kvassay zsilip melletti részen található. Egy kis
mederkorrekciót végeznének itt. Az egyik ingatlanunk is érintett a területen. Kérem, szavazzunk a 19/2017. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 2/2017. (I.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 19/2017. sz. –
„Olimpiai garanciavállalás” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. január 26.
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Felelős: Illyés Miklós elnök
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (I.
forduló)
2/2017., 2/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A szakbizottságot érintően 3-4 olyan terület szerepel a költségvetésben, melyekben változások
jelennek meg. Talán a sport területe az egyetlen, ahol tavalyi szinten terveztük a bevételeket és a kiadásokat. Az
egészségügy kapcsán külön költségvetési soron egy 14,5 millió forintos műszerbeszerzést és egy 55 millió
forintos rendelő felújítást is tartalmaz a költségvetés. Tavaly 25 millió forint volt rendelő felújításra, így itt jelentős
emelés jelentkezik. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ létszámcsökkenése - 114 főt vesz át a
Belső Pesti Tankerületi Központ – következtében a szociális és nevelési területen 540 millió forintos csökkenés
jelentkezik. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot és az Önkormányzat egyéb intézményeit is érinti
a minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelése. Az intézmény felújításra szánt összeg tavalyi szinten
maradt, 200 millió forint, ám ez már nem tartalmazza az iskolákat, így komoly emelésnek számít. Az óvodák
esetében 12%-os személyi béremelés jelentkezik, hiszen a pedagógus életpálya modell tovább működik,
szociális területen pedig 16%-os személyi béremelés történik. Emellett mind a 2 intézményrendszer dologi
kiadásai is nőnek, 5 %-kal. A tankönyvtámogatásra fordítandó összeg csökken, hiszen egy osztállyal kevesebb a
támogatandó ferencvárosi diákok száma. A bizottsági sorunk emelkedik, 10 millió forint lesz rajta a tavalyi 8 millió
forinttal szemben. Külön sorra kerül a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát”, és 5 millió forintra
emelkedik ez a költségvetési sor.
Torzsa Sándor: Szomorú vagyok, hogy Polgármester úr nincs jelen előterjesztőként, mert kivételes alkalom lett
volna, szerettem volna megdicsérni. Talán emlékeznek még a bizottság tagjai, hogy amikor tavaly a 2016-os
költségvetést terveztük, és itt ültünk ebben a bizottságban, megosztottam Polgármester úrral egy meglátásomat,
miszerint az, hogy az évről-évre átvitt maradványösszegeket tologatja az Önkormányzat, nominálisan
veszteséget okoz. Érdemes lenne végiggondolni, és befektetni ezt a pénzt, ha már nem költjük el. Polgármester
úr akkor nem túl baráti választ adott. Ebben a költségvetésben azonban azt olvastam, hogy 2 milliárd forint
értékben kötvényeket vásárol majd az Önkormányzat. Lehetséges, hogy ennek a kamata sem tudja kárpótolni az
infláció arányos veszteséget, de lényegesen bölcsebb és jobb irány ez, mint tologatni a pénzösszegeket. Azt
olvastam, hogy közgyógyellátás támogatásra körülbelül 50 millió forinttal nagyobb összeget terveztek. Ennek az
az oka, hogy több igényléssel tervezünk? Kiterjesztjük az igénybe vevők körét? Várható a szociális rendelet
módosítása? Ugyanezekkel a szabályokkal kerül majd kiosztásra a támogatás?
A tavalyi évben vettünk egy gyermektábort Soroksáron. Nem tudtuk pontosan kiolvasni a költségvetési sorok
közül ennek a felújítási, üzemeltetési költségeit. Ezek hol találhatóak? Mennyi pénz van erre 2017-ben?
Elindítottuk a Haller Programot, melynek keretein belül a Haller utcában újítanánk fel néhány házat. Úgy tűnik,
mintha kikerült volna ennek költségvetési forrása a 2017. évi költségvetésből, de lehet, hogy rosszul láttuk.
Kérem, ebben segítsenek!
Kállay Gáborné: A tavalyi év őszén módosítottuk a rendeletünket és bevezettük a méltányosságot a
közgyógyellátás támogatásban. Azért kellett megemelni a költségvetési sort, mert sokan bekerülnek a
rendszerbe, akik eddig pár száz forintos jövedelemkülönbség miatt maradtak ki ebből.
A Haller Tervvel kapcsolatosan nincs információm arról, hogy áll most a pályázat. Nem tudom, hogy az elbírálás
megtörtént e, nincs még információnk erről.
A vásárlással kapcsolatosan sem tudom hogyan állunk.
Nyeste-Szabó Marianna: A gyermektábor telkét a FEV IX. Zrt. vásárolta meg a tavalyi évben. Erre nem
terveztünk külön kiadást. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság mai ülésén dr.
Martos Dániel elmondta, hogy ezt ők, saját maguk tervezik megvalósítani, saját költségvetésükből. Amennyiben
képviselő-testületi döntés kell ahhoz, hogy az apport értékét felhasználva intézzék ezt, akkor ezt meg fogják
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tenni, de nincs külön támogatás erre, nincs külön tervezve. A FEV IX. Zrt. a saját költségvetéséből fogja ezt
megoldani.
Torzsa Sándor: Úgy látom, jó kérdéseket tettem fel. Alpolgármester asszony, ha nincs döntés a Haller Tervvel
kapcsolatban, akkor miért került ki a költségvetésből ez a költségvetési sor? Van ennek egy önerő része is, amit
2016-ban beállítottunk.
Ha jól értem, akkor a tábor működési és felújítási költsége is a FEV IX. Zrt-t terheli majd.
Nyeste-Szabó Marianna: A Haller Tervről annyit tudok, amit Alpolgármester asszony is elmondott. Nincs
információnk, nincs még döntés. Volt szó róla, hogy decemberben lesz döntés, ám tudomásom szerint januárban
sem történt ilyen, nem kaptunk hivatalos értesítést erről. Nem tudunk róla, hogy nyertünk volna ezen a
pályázaton, avagy sem, ezért I. fordulóban nem tettük be ezt a költségvetésbe. Nem tudjuk, hogy II. fordulóra
lesz e valamilyen elbírálás, fogunk e értesítést kapni. Amennyiben igen, kezelni fogjuk azt a II. fordulóra. Valóban
be volt tervezve egy bizonyos nagyságrendű összeg a 2016-os költségvetésbe a Haller Tervre vonatkozóan, de
ez nem önrész volt. Amikor ezt beterveztük, akkor még az az információnk volt, hogy decemberben várható a
döntés – talán még novemberről is volt szó első körben – és akkor arról volt szó, hogy ha nyerünk és abban az
évben lesz döntés, akkor bizonyos közbeszerzési eljárásokat el kell indítani. Ahhoz pedig, hogy ezeket elindítsuk,
be kell tennünk a fedezetet a költségvetésbe. Ez nem történt meg, nem történt döntés. Ezért nem került be az I.
fordulóba a Haller Terv.
Illyés Miklós: Kormányzati döntés még nem született.
dr. Hosszú Károly: Az említett összeg azért került be a tavalyi költségvetésbe, mert nem lehetett tudni pontosan,
hogy mikor érkezik meg a befogadó nyilatkozat, ám meghatározott feladatterv szerint kellett volna továbblépni a
pályázatban. Ennek költségeit kellett beépíteni a 2016. évi költségvetésbe. A pályázat kapcsán azonban a mai
napig semmiféle befogadó nyilatkozat nem érkezett, ezért merült fel annak lehetősége, hogy ha az megérkezik a
két forduló között, akkor azt a ebben az időszakban lehet kezelni. Ez az oka ennek. Ha tavaly év végén nem
került volna be ez az X forint a költségvetésbe - ha jól emlékszem 100 millió forint nagyságrend körüli összeg volt
– és közben megérkezik a befogadó nyilatkozat, akkor az Önkormányzat nem tudott volna nekiállni az
előkészületeknek, a közbeszerzéseknek, és egyebeknek.
Torzsa Sándor: Rendben, de ha jól értem, ez a pénzösszeg 2016-ban nem került elköltésre, ám ha megnyerjük
a pályázatot, szükség lesz rá. Ha a II. forduló is lemegy és még mindig nincs döntés – tegyük fel, mert
előfordulhat -, akkor ahhoz, hogy le tudjuk hívni ezt a pályázati összeget, költségvetést kell módosítanunk.
Célszerű lenne előre gondolkodni. Kerüljön vissza ez a költségvetési sorra, ha nem nyerjük meg a pályázatot,
úgyis céltartalékba kerül. Áttesszük a céltartalékba, így nem kell feleslegesen újra hozzányúlni a költségvetéshez.
Számomra ez lenne logikusabb. Milyen megfontolások voltak e mögött? Úgy látjuk, hogy nem fog nyerni a
pályázat, vagy ilyen megfontolás nem volt mögötte?
dr. Hosszú Károly: Abban nem tudok nyilatkozni, hogy a pályázat végül milyen eredménnyel jár majd, és hogy a
döntéshozók hogyan nyilatkoznak majd a pályázat kapcsán, ugyanakkor, ha konkrét feladat és
kötelezettségvállalás nélkül kerül be egy meghatározott költségvetési sorra ez az előirányzat, amit Torzsa Sándor
említett, akkor a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság joggal kifogásolhatná, hogy konkrét kötelezettségvállalás
nélkül kötünk le X forintot. Úgy gondolom, hogy a helyes sorrend az volna, hogy mindaddig, amíg nincs konkrét
kötelezettségvállalás egy bizonyos feladat kapcsán, addig ez az összeg tartalékban szerepeljen. Amikor ez a
kérdés – jelen esetben a pályázat – eldől és a befogadó nyilatkozat megérkezik, akkor lehet tovább gondolkodni
erről. Véleményem szerint ez a helyes sorrend.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 2/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 3/2017. (I.25.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2017. sz. –
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (I. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
3/2017., 3/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kisebb átcsoportosítások történnek. Ez még a zárszámadás előtti – ha nem is utolsó, de lehet,
hogy utolsó – módosítás. Kérem, szavazzunk a 3/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 4/2017. (I.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 3/2017. sz. –
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat az „Útravaló” jegyescsomagról szóló rendelet elfogadására (egyfordulóban)
5/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Nemes szándékról szól az előterjesztés.
Kállay Gáborné: Nálam van a csomag. Ha valaki szeretné megnézni, akkor ezt megteheti.
Torzsa Sándor: Nagyon jó kezdeményezés ez, viszont kicsit negatívnak érzem, hogy rögtön egy problémákat
kezelő könyvet adunk a pároknak. Nem lehetne esetleg utónévkönyvet adni e helyett a könyv helyett? Talán az
kicsit jobban ösztönözné más irányba a párokat, nem feltétlenül a konfliktusok és a válás kezelésére, hanem a
gyermekvállalásra. Javaslom, hogy ezt gondolják végig. Egy utónévkönyv sokkal hasznosabb és inspirálóbb
lenne.
Kállay Gáborné: A könyv címe „Jövőnk könyve”, szerintem nem kell ennél szebb üzenet a fiataloknak. Van
benne egy rész, ahol a „Kibontandó első unokátok születésekor” felirat olvasható, így üzenhetnek saját
maguknak a fiatalok, hogy majd amikor nagyszülők lesznek, elolvashassák. Egy másik borítékban pedig üzenetet
lehet hagyni az első gyermek esküvőjének napjára. Szerintem egészen pozitív ez a dolog. Más kérdés, hogy az
az időszak, ami a jegyesség, a bejelentés és az esküvő között eltelik, egy elég kritikus időszak a fiatalok
életében. Ezt tapasztaltam a lányomék esetében is. A csomagban van egy „Esküvői munkafüzet”, ami segít
abban, milyen teendők várnak rájuk az elkövetkezendő időben. Ehhez egy jól kezelhető táblázat is tartozik.
Nagyon praktikus az egész. A csomag tartalmaz még egy gyűrűpárnát, és egy polgármesteri jókívánságot is. Ez
egy sablon szöveg. Lehet rajta változtatni. Ezt természetesen mindenki megkapja, aki itt, Ferencvárosban köt
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házasságot. Gondolkodtunk rajta, hogyan legyen, és esetleg csak a Ferencvárosban bejelentkezettek kapják
meg, de az nem kezelhető. Maximum az, hogy az állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők kapják, de az
Anyakönyvi Hivatal szerint nagyon sok olyan ember jelentkezik be ide házasságkötés céljából, aki valami folytán
kötődik Ferencvároshoz. Vagy itt élt gyermekkorában, vagy itt élnek a nagyszülők, esetleg itt jár iskolába, itt
dolgozik, vagy egyszerűen csak imádja a Fradit. Nem akartuk őket kihagyni ebből, így ezt mindenki megkapja.
Átlagosan évente 300 jegyespár jelentkezik be az anyakönyvvezetőknél Ferencvárosban azzal a szándékkal,
hogy házasságot kíván kötni ebben a gyönyörű házasságkötő teremben.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az 5/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 5/2017. (I.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2017. sz. –
„Javaslat az „Útravaló” jegyescsomagról szóló rendelet elfogadására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2017. évi nyári és téli nyitvatartási rendje
8/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírja mind a bölcsődéknek, mind az
óvodáknak, hogy reggel 6:00 órától este 18:00 óráig nyitva kell tartaniuk, azonban úgy, ahogyan az iskolák
esetében is, meghatározott szünet van nyárra és télre. Az előterjesztés arról szól, hogy melyik bölcsőde mikor
fog ügyeletet vállalni, hiszen bár maga az az 5 hét, amire a bölcsődék bezárnak, konstans, ám ezalatt az idő alatt
is meg van oldva a helyettes, ügyeletes bölcsődék rendszere. Ugyanez a helyzet az óvodák esetében is.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 8/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 6/2017. (I.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 8/2017. sz. – „A
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és
a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2017. évi nyári és téli nyitvatartási rendje” című –
előterjesztést.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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6./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott
Ferencvárosi Csudafa Óvoda átszervezéséről
15/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Jelen van az óvoda vezetője is, szeretettel köszöntöm. Ha bárkinek kérdése van, akár az
óvodavezető asszonyhoz is intézheti.
Zombory Miklós: Gyakorlatilag óvodaátszervezés történik, mely során az egyik telephely megszűnik. Azt írtam
fel magamnak, hogy „Miért?”. Azért, mert amikor megépült a „Dzsumbuj”, akkor 300 lakás volt a területen. Innen
a Kén utcai óvodába jártak a gyerekek. Ezt követően 2005 és 2014 között lebontották az épületeket – először az
A-t, B-t, majd a C-t –, és ezzel gyakorlatilag megszűnt a gyermekutánpótlás a Kén utcai Óvodában. Nagyon
alapos munkát végzett az óvodák vezetője és a Humánszolgáltatási Iroda is. Arra törekedtünk és én, mint
pedagógus különösen figyeltem, hogy a gyerekek és a tisztelt dolgozók sorsa is mindenképpen megoldott legyen.
Gyakorlatilag 10 gyerek várható, aki ősszel átmegy a Csudafa Óvoda központi épületébe, de tudjuk, hogy 13 az a
bizonyos „határeset”, ami alatt nem lehetséges önálló óvodai csoport kialakítása. A gyerekek listája név szerint is
meg van. Ha gondolják, felolvasom mind a 15 gyermek nevét - szeptemberben még 17-en iratkoztak be, de ma
már csak 15-en vannak -, és hogy melyikük hova kerül. Megnyugtató, hogy az 5-ből 2 dolgozót átvesz a Csudafa
Óvoda vezetője. A másik 3 dolgozó közül 2 óvodapedagógus és 1 dajka. A dajkának két lehetősége van a
kerületben, a két óvodapedagógusnak pedig 6 hely van, amelyből választhat. Természetesen „kettőn áll a
vásár”’, hiszen nem elég, hogy én el akarok menni valahova, engem is fogadniuk kell, de úgy gondolom, hogy két
óvodapedagógus a 6 álláshelyből csak megtalálja a helyét valamelyikben, ebben a kerületben. Ez a cél. A
gyerekek egy az egyben átkerülnek – nem egy csoportba, hanem szétosztva, de természetesen a testvérek,
barátok maradnak együtt – a Csudafa Óvodába, beolvasztva a csoportokba.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 15/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 7/2017. (I.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 15/2017. sz. –
„Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi
Csudafa Óvoda átszervezéséről” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák
felvételi körzetének módosítására
14/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: 6 óvodát érint az előterjesztés a felvételi körzetek módosításával.
Zombory Miklós: Elkészült egy tervezet, melyet a Képviselő-testület hagy majd jóvá. A probléma az, hogy a
házak lebontásával egyes óvodák létszáma nagyon „megcsappant”, ahol viszont új épület keletkezett, ennek a
fordítottja történt. Ez évek óta fennálló probléma, de utoljára 2010-ben történt körzetmódosítás, átalakítás. A 6 év
– lassan a 7 – alatt a helyzet megérett arra, hogy ez megtörténjen. Amennyiben elfogadja ezt az előterjesztést a
bizottság, majd a Képviselő-testület, akkor minden óvodának igazságos lesz az elosztása, és minden óvodának
meglesz a megfelelő gyereklétszáma. Nem lesznek sem mínuszban, sem pluszban a gyerekek. A módosítás az
alábbi utcákat érinti: Balázs Béla utca, Boráros tér, Dési Huber utca, Ferenc körút, Ferenc tér, Mester utca,
Soroksári út, Távíró utca, Toronyház utca. Ezeknek az utcáknak valamely házszáma átkerült másik óvodához, az
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előterjesztés konkrétan tartalmazza ezt. Az óvodavezetők munkaközösségei – dicsekedhetünk, hogy már ez is
van nekünk – átgondolták ezt, közösen készítették el a terveket a Humánszolgáltatási Irodával. Úgy érzem, hogy
egy nagyon jól előkészített, alapos előterjesztésről van szó. Kérem, szavazzák meg.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Körzethatár módosításról van szó, ezért szeretném megtudni, miért van szükség erre.
Nem értem, mi alapján döntik el, hogy hol módosul a körzethatár.
Nem közvetlenül ehhez kapcsolódik, viszont hasonló irányú, hogy az iskolai körzethatárokat ki határozza meg?
Mikor határozza meg? Mikor van lehetőség bármilyen kezdeményezést, módosítást eszközölni ebben?
Zombory Miklós: Mindenki saját magából indul ki, én belső-ferencvárosi képviselő vagyok és tudom azt, hogy
mind Belső-Ferencváros Erkel utcai Kicsi Bocs Óvodája, mind Középső-Ferencváros Liliom Óvodája egyszerűen
már nem tudta volna felvenni a gyerekeket, és ott van, a Kerekerdő Óvoda, ami például ennek az ellenpontja, és
akár 3 csoportot is tud fogadni, csak legyen gyerek. Egyik helyen sok a gyerek, másik helyen kevés, egyszerű az
ok. A Liliom Óvoda nem tud felvenni, a Kicsi Bocs Óvoda nem tud felvenni. Nagyon sokszor jártam itt, az egyikbe
a lányom járt, másikba az unokám, így minden helyiséget részletesen ismerek, hogy hány emeletes az épület,
hány csoportszoba van. Egyszerűen tudjuk, hogy hány gyereket lehet felvenni iskolába, óvodába, bölcsődébe. Ebben az esetben óvodáról van szó. - Nem lehet többet felvenni, mint ahány hely van, de több a jelentkező. Nem
célravezető elküldeni a kerületi lakos gyermekeket, szülőket. Azért készült az előterjesztés, hogy igazságos
legyen minden óvoda körzete.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Ezek szerint a Ferenc térről el kell menniük távolabbi óvodába?
Zombory Miklós: Ennyire konkrétan nem néztem meg, de itt van Szilágyi Imre, a Humánszolgáltatási Iroda
vezetője, aki részletesen tud válaszolni erre a kérdésre.
Szilágyi Imre: A Ferenc térről a Liliom Óvodába kell menni. 2 évvel ezelőtt próbáltuk megvizsgálni annak a
lehetőségét, hogy hol lehet egyáltalán csoportszobákat bővíteni, és sajnos a Belső-Ferencvárosban lévő óvodák
méretüket tekintve alkalmatlanok voltak erre. Máshogy azonban nem lehet kezelni ezt a problémát. Úgy
gondolom, hogy ez egy olyan szakmai kérdés, amit az óvodavezetők vetettek fel, és ők el tudják ezt egymás
között osztani úgy, hogy a lakosság ne nagyon sérüljön ennek hatására, az intézmények pedig fel legyenek
töltve.
Kállay Gáborné: Az iskolák fenntartója 2013 óta az állam, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
jelenleg pedig a Tankerület, így az ő feladatuk a körzethatárok kijelölése.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 14/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 8/2017. (I.25.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2017. sz. –
„Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák felvételi
körzetének módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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8./ Javaslat Beregszász város támogatásáról rendelkező 293/2016. (IX.15.) számú képviselő-testületi
határozat módosítására
9/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Beregszász polgármestere azt kéri, hogy ne a városi Tanáccsal - náluk nem Önkormányzat van -,
hanem a projekt kivitelezésével megbízott céggel kössük meg a táborra vonatkozó szerződést. A módosítás ezt
tartalmazza. Kérem, szavazzunk a 9/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 9/2017. (I.25.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 9/2017. sz. –
„Javaslat Beregszász város támogatásáról rendelkező 293/2016. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat
módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt, aktivitást az idei év első bizottsági ülésén. Februárban találkozunk. Az
ülést bezárom.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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