Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. július 17-én
13.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kornya László,
Péter Lajos tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, Dr. Mizsák Ildikó irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András
irodavezető-helyettes, Dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Oláh Anna Humánszolgáltatási
Iroda munkatársa, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait,
Alpolgármester asszonyt, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Köszönöm, hogy
rendelkezésre álltak ebben a szép, nyári időben is. Komoly munka indulhat meg a „Végre Önnek is van esélye
felújítania otthonát!” programban, ezért nem mindegy, mikor születik döntés. Megállapítom, hogy a bizottság 4
fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a
napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 114/2017. (VII.17.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Belső-Pesti Tankerületi Központ kérelme
Sz-318/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” című programra beérkezett pályázatok
elbírálására
Sz-317/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Belső-Pesti Tankerületi Központ kérelme
Sz-318/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A Molnár Ferenc Általános Iskola számára kér hozzájárulást a Belső-Pesti Tankerületi Központ
kérelme, mert négy ugróköteles indul az iskolából egy Portugáliában megrendezésre kerülő Európa Bajnoki
döntőre. Az esemény Július 25-én kezdődik, ezért gyorsan kell intézkedni, ha még előtte meg akarják kapni az
összeget. Az előterjesztésben 700.000 forint támogatási összeg szerepel, ám a határozatban 800.000 forint
támogatási összeget javaslok meghatározni. Befogadja a módosítást az előterjesztő?
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Kállay Gáborné: Igen.
Illyés Miklós: Köszönöm. Kérem, szavazzunk az Sz-318/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról
800.000 forint támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 115/2017. (VII.17.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
1./ úgy dönt, hogy támogatja a Belső-Pesti Tankerületi Központot a Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc
Általános Iskola ugrókötél csapatának a portugáliai EB döntőn való részvétele céljából 800.000,- Ft összegben a
2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és Köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2017. július 17.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás folyósításához szükséges megállapodás
megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” című programra beérkezett pályázatok
elbírálására
Sz-317/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 14 pályázat szerepel a bizottság előtt. Ezt megelőzően javaslattevő bizottsági ülés is volt, melyen
megtörtént a keretösszeg felosztása. Van olyan a beérkezettek pályázatok között, amit elutasítottak valamiért?
Érkezett újabb pályázat azóta, hogy megtörtént az elbírálás? A javaslattevő bizottság körülbelül 2,4 millió forintot
osztott ki az 5 millió forintból, így bőven maradt a további pályázatokra.
Szilágyi Imre: Egy pályázó sem került elutasításra. A Haller utcában lakó pályázók pályázatai nem kerültek
elbírálásra tekintettel arra, hogy még függőben van a Haller Tervre beadott pályázatunk. Se a javaslattevő
bizottság, se a Hivatal nem tartotta célszerűnek, hogy bármennyit is beépítsünk az említett házakba, hogy azt
esetleg fél - 1 év múlva kivegyük és újraépítsük. Ennek „fénye” egy következő javaslattevő bizottsági ülés, miután
kiderül, mi lesz a Haller Terv sorsa. Azt követően a pályázatok vissza kerülhetnek majd mind a javaslattevő
bizottság, mind az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elé.
A mai napig folyamatosan érkeznek be pályázatok. A pályázati kiírás alapvetően úgy került megfogalmazásra,
hogy „folyamatosan a keret kimerüléséig biztosítjuk”. Ahogy beérkeznek a pályázatok, úgy szépen, időrendben
gyűjtjük azokat. A következő döntés várhatóan a szeptemberi ülésen történik majd. Addigra tud tovább dolgozni a
benyújtott pályázatmennyiségből a javaslattevő bizottság, és felosztani a keretösszeget.
Kállay Gáborné: A Haller utca 48., 50., 52., 54. szám alatti épületekben található ingatlanok esetében csak a
nyílászárókra vonatkozó kérelmeket tettük félre, mert a többit – például a parketta cserét – támogatjuk.
Illyés Miklós: A határozati javaslatunk 2./ pontja a javaslattevő bizottság kibővítéséről szól. A határozati javaslat
1./ pontjában a javaslattevő bizottság által javasolt támogatási keretösszegeket kérem megjelölni. Kérem,
szavazzunk az Sz-317/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 116/2017. (VII.17.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a „Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát!” címmel
meghirdetett nyílt pályázati felhíváson részt vevő önkormányzati lakásokban élők – pályázataikban meghatározott
pályázati célok megvalósítására vonatkozó – 2017. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) számú költségvetési rendelet 3942. számú
költségvetési sorának ezen célra biztosított 5.000.000.-Ft-os keretösszeg terhére történik:

Név

R. F.

F. J. M.

B. Z.

V. G. M.

R. F.

Sz. L.

F. A.

G. P.

D. A.

V. S.

Lakcím

…

…

…

A pályázat során kért
felújítási munkálatok
bejárati ajtó+
szellőző ablak, szoba
ablak csere.
ajtócsere
ablakcsere 3 db
bejárati ajtó+
szellőző ablak csere
udvarra néző szoba ablak
cseréje

…

bejárati ajtó csere

…

ajtó, ablak csere
járólapozás
fűtéskorszerűsítés

…

1 db bejárati ajtócsere
1 db ablak csere

…

bejárati ajtó+
szelőző ablak csere
2 db szoba ablak csere
+
PARKETTA

…

…

…

ajtó, ablak csere
1 db bejárati ajtó csere
2 db udvarra néző ablak
csere
3 db utcai frontra néző
ablak csere
1 db bejárati ajtó
csere+szellőző ablak, 1 db
beltéri ajtó csere;
fürdőszoba ablak csere

Támogatási
keretösszeg

210.000,- Ft

311.000,- Ft

310.000,- Ft

100.000,- Ft

234.000,- Ft

120.000,- Ft

300.000,- Ft

87.000,- Ft

248.000,- Ft

140.000,- Ft
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S. L.

…

ajtó, ablak csere

114.000, -Ft

FESTÉS+PARKETTA+
ZÁRCSERE

120.000,- Ft

H. B.

…

D. L.

…

PARKETTA

60.000,- Ft

B. G.

…

FESTÉS SZOBA KONYHA
FÜRDŐSZOBA

50.000,- Ft

Határidő: 2017. július 17.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ az ESZSB 72/2017. (V.24.) számú határozatának 3. pontja az alábbiak szerint módosul: a pályázatok ESZSB
által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 8 tagú javaslattevő bizottság előzetesen
véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára.
A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:
1. Kállay Gáborné alpolgármester
2. Illyés Miklós, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke
3. Madár Éva irodavezető, Vagyonkezelési Iroda
4. FEV IX. Zrt. műszaki munkatársa
5. Oláh Anna, Humánszolgáltatási Iroda
6. Gedeon Andor, Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
7. Berecz Dénes, Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
8. Adott pályázattal érintett lakás elhelyezkedése szerinti egyéni önkormányzati képviselő
Határidő: 2017. július 17.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt. Mindenkinek további szép nyarat kívánok. Az ülést bezárom.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Péter Lajos
bizottsági tag

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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