Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. szeptember 06-án
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,
Mezey István,
Péter Lajos,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Dr. Ruzsits
Ákos Jenő aljegyző, Dr. Bánfi Réka közigazgatási főtanácsadó, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi
Ildikó irodavezető-helyettes, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert
irodavezető-helyettes, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Gál Antal csoportvezető, Dr. Kovács
Henriett Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Kovács József
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Jelinek Benjámin Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. orvosigazgatója, Dr. Mechler András Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
KNP Kft. általános igazgató-helyettese, Oravecz Jánosné Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft.
minőségirányítási vezető, ápolási igazgatóhelyettese, Gedeon Andor Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága igazgatója, Bodonyiné Molnár Margit Szociális Szolgáltató Központ
igazgatóhelyettese, Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának
munkatársa, Szilágyi Zsolt képviselő, Szilágyiné Végh Csilla.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága megjelent vezetőit, a Hivatal részéről
megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. Kérem, hogy a 197/2017. számú –„Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak
megtárgyalása” című – előterjesztést 2. napirendi pontként, az Sz-328/2017. számú –„Javaslat az ESZSB
115/2017. (VII.17.) számú határozatának visszavonására” című – előterjesztést 7. napirendi pontként tárgyaljuk.
Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 117/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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2./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása
197/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
187/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítására (egyfordulóban)
188/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről, és javaslat a 2017. évi
támogatási szerződés megkötésére
202/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai programjának,
valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítására
212/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat az ESZSB 115/2017. (VII.17.) számú határozatának visszavonására
Sz-328/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Alapítványok támogatási kérelmei
204/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
9./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-338/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a 2.,3.,4.,5. gyermek háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések
módosítására
Sz-363/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
11./ Javaslat a szabadidősport pályázatok elszámolásának elfogadására
Sz-354/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Egészséges Táplálkozásért Egyesület támogatási kérelme
Sz-351/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
13./ József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja támogatási kérelme
Sz-364/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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14./ Személyi térítési díj elengedés iránti kérelem
Sz-327/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-331/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Dr. Kulpinszky Eleonóra, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Illyés Miklós: A költségvetés módosítás kifüggesztéséről döntünk ebben a napirendben. Jelen módosítás érinti
az óvodapedagógusokat és az őket segítő nem pedagógusokat, dadusokat. Közel 30 millió forintot fordítunk
rájuk. A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra körülbelül 6 millió forint pótigény jelentkezett.
Az illegális hulladékelszállítással összefüggésben szeretném megemlíteni - bár ez közvetlenül nem tartozik a
bizottság hatáskörébe-, hogy a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 5 millió forint
pótösszeget kap. A játszószerek javítására, megújítására 10 millió forinttal nő a vonatkozó költségvetési soron
szereplő összeg. Négy bölcsődében érintésvédelmi, öt bölcsődében pedig tűzvédelmi felülvizsgálat szükséges.
Ezen feladatokra mintegy 2,5 millió forint kerül elkülönítésre. Kérem, szavazzunk a 186/2017. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 118/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 186/2017. sz. –
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
2./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása
197/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Jelen van a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. ügyvezető igazgatója, vezetői. Az
Állami Számvevőszék jelentése elsősorban a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft-t érinti. Leszűrhető
belőle, hogy hat olyan észrevétele volt az Állami Számvevőszéknek, melyet maga az ügyvezetés tud megoldani,
és egy bennünket érintő is szerepel, melyet Polgármester úr már megválaszolt, miszerint a Felügyelő
Bizottságnak van ügyrendje, melyet a Képviselő-testület szavazott meg.
Torzsa Sándor: Az Állami Számvevőszék feltárt néhány hiányosságot, ami véleményem szerint az „apróság”
kategóriába tartozik. Szeretném megtudni, ellenőrizte e könyvvizsgáló a céget. Volt könyvvizsgálói ellenőrzés?
Számomra érthetetlen, hogy - amennyiben volt ilyen - annak során, hogy nem kerültek elő ezek a hibák. Jelzett
ilyesmit a könyvvizsgáló?
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Dr. Kovács József: Igen, a törvényes előírások szerint minden évben megtörtént a könyvvizsgálói vizsgálat, ami
lényegében nem merült le abba a mélységbe, ahol ezek az „aprócseprő” hibák észlelésre kerültek, illetve nem
talált itt eltérést. Az Állami Számvevőszék vizsgálta a vagyongazdálkodást, fizetőképességet, az
önköltségszámítást, a bevételek elszámolását. A válasz szerint a társaság vagyongazdálkodása összességében
szabályszerű volt, a fizetőképessége biztosított volt, a belső szabályozása összességében megfelelt az
előírásoknak, a bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerű volt. Most is csak azt tudom mondani, hogy
egy 1 milliárd forintos gazdálkodás keretében ezek a hibák – ennek nevezem, mert ha talál valamit az Állami
Számvevőszék az minimum hiba - nem olyan jellegűek, melyek a működésünkben megjelentek volna, nem
olyanok, melyek törvényességi aggályokat vetnének fel a gazdálkodásunk, a betegellátás, az elszámolás
tekintetében. Magam részéről tudtam, hogy az eddigi, közel 20 éves tevékenységem során előbb-utóbb úgyis el
fog jönni hozzánk az Állami Számvevőszék. A magam részéről azt mondhatom, hogy a munkatársaimmal együtt
izgatottan vártuk ezt. Izgatottak voltunk az alatt a néhány hét alatt, amíg itt voltak. Máshol hónapokat töltenek el.
Izgatottan vártuk az eredményt, és amikor elolvastuk azt, akkor újra csak attól izgultunk, hogy elfogadják e az
elkészített Intézkedési Tervet. Bízom benne, hogy igen, mert három héttel a határidő előtt megküldtük azt. Ennek
eredményét várjuk. Készülünk arra, hogy az intézkedési tervben, ezekkel az apró hibákkal, melyeket
észrevételeztek, minden egyes vonatkozásban készséggel elszámoljunk, ki tudjuk javítani ezeket úgy, ahogy
Elnök úr felvetette és ezt jeleztük a tulajdonos önkormányzat felé. Semminemű olyan törvényességi aggályt nem
vetettek fel, ami a továbbiakban bármilyen további teendőt előírt volna az önkormányzat és a mi részünkről.
Állunk annak elébe, hogy elkészítjük az Intézkedési Terv alapján magukat az intézkedéseket és állunk elébe
azoknak a pontoknak, melyeket meghatároztak számunkra. December 31-ig újra jelentkezni fogunk és azt
mondhatom, hogy ha ezek a hibák valósak és van közötte néhány olyan, azok kijavíthatóak, uralhatóak és a
betegellátást nem zavarták meg.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 197/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 119/2017. (IX.06.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 197/2017. sz. –
„Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
187/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Több intézményünk van „egybegyúrva”, ezekre vonatkozó tételek módosítása történik a rendelet
módosítás során. Nem csak a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, hanem a ferencvárosi óvodák, általános iskolák és középiskolák
étkezési intézményi térítési díjának változását is tartalmazza az előterjesztés. Emellett a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központra vonatkozóan is történnek díjmegállapítások. A balatonlellei mosatás költsége 10 év után,
most először emelkedik,100 forinttal. Ilyen jellegű, apró módosítások szerepelnek az előterjesztésben.
Kállay Gáborné: Szeretném jelezni, hogy egy korábbi tervezet szerinti összeg maradt az előterjesztésben. A 21.
oldalon szereplő táblázatban a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek
Átmeneti Gondozóházában az intézmény által megállapítható személyi térítési díj maximum összege az utolsó
oszlopban nem 9.185 forint/fő/nap, hanem 3500 forint/fő/nap. Ennek megfelelően a 3. oldalon az utolsó
bekezdés, mely szerint a „A számítás alapján az idősek átmeneti otthonának intézményi térítési díja 11.040.forint/nap díjról 9.185.- forint/nap díjra csökken, mely megegyezik a személyi térítési díj összegével.” részben
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kérem, hogy a személyi térítési díj összege a korábbi összeg maradjon. Kérem, ez kerüljön bele az
előterjesztésbe.
Torzsa Sándor: Alpolgármester asszony, amennyiben jól értem a gyermekek étkezése nem változik, illetve az
nem, amit nekik kell fizetniük, viszont az általunk gyermekétkezések után fizetendő összeg – ha jól olvastam ki a
különböző számokból – 50 millió forinttal növekszik. Mi ennek az oka?
Kállay Gáborné: Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, hogy megváltozott a jogszabály és bizonyos gyengébb
minőségű alapanyagokat nem használhatnak fel az ételek elkészítésénél. Az egészségesebb táplálkozáshoz, a
jobb minőségű ételek elkészítéséhez olyan alapanyagok kellenek, melyek indokolják ezt a fajta áremelkedést.
Emellett az ételek előállítási költsége is változott a munka oldaláról, mivel jelentős minimálbér és garantált
bérminimum emelés zajlott le az elmúlt időszakban. Ez indokolja, hogy emelkedett az intézményi térítési díj.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 187/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az elhangzott
módosításokkal.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 120/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 187/2017. sz. –
„Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést, az elhangzott módosításokkal.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
188/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Tankönyvellátásról szól az előterjesztés, melyet ki kell vezetnünk.
Torzsa Sándor: Amennyiben jól értem, arról van szó, hogy változott az országos támogatási rendszer és ebből
kifolyólag a tankönyvtámogatások országos szintre kerültek, ami által felszabadul egy bizonyos összeg. Ez „talált
pénz”, ami jó hír. Nagyságrendileg majdnem 12 millió forintról van szó, ha jól számoltunk. Mire kívánják fordítani
ezt az összeget? Az összeg évről évre megmarad. Amennyiben nincs ötlet erre vonatkozóan, akkor tisztelettel
tennék egy javaslatot. Fontosnak érzem, hogy mindenféleképpen oktatási célokra maradjon meg ez az összeg,
és az intézmények működését, a diákok tanulási lehetőségeit gazdagítsa. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy a IX.
kerületben is jelentkeznek olyan problémák az iskolák életében, hogy nincs fénymásoló papír, és tisztasági
csomag, WC papír – csúnyábban kifejezve. A felszabaduló forrásból enyhíteni tudnánk az iskolák ezen terheit.
Nagy tisztelettel kérem Alpolgármester asszonyt, és a városvezetést, hogy gondolják végig, a 12 millió forint
előzőekben említett célú felhasználását.
Kállay Gáborné: Nem hiszem, hogy Ferencváros Önkormányzatának feltétlenül WC papírra kellene költenie ezt
az összeget. Nem 12 millió forintról van szó, hanem körülbelül ennek feléről, mert 6-9. évfolyamig van az a rész,
ami kiesik, hiszen 11-12. osztályban változatlanul megkapják tőlünk a könyveket a gyerekek. Természetesen
szeretnénk bent tartani a költségvetési soron ezt az összeget és nagyon sok ötletünk van ezzel összefüggésben.
Gondolnék arra, hogy esetleg az iskolakezdési támogatásra jogosultak körét bővítsük ebből, mert az
iskolakezdés változatlanul nagy terhet jelent a szülők számára. Arra is gondoltunk, hogy esetleg nyelvkönyv
támogatásként lehetne a családok számára segítséget nyújtani ilyen módon. A fénymásoló, WC papír és
egyebek beszerzése nem a Ferencvárosi Önkormányzat feladata.

5

Torzsa Sándor: Egyetértek Alpolgármester asszonnyal, nagyon sok olyan dolog van, amit az önkormányzat
csinál, ám nem feladata. Való igaz, hogy nem a mi dolgunk lenne, hogy a fénymásoló papírt és az iskolák
alapvető működési feltételeit biztosítottak legyenek, de pontosan tudjuk – hiszen mindannyian ebben az
országban élünk -, hogy ott tart ma az oktatás, hogy a szülők szeptember elején nem kevés pénzt fizetnek be az
iskolában, hogy legyen fénymásoló papír és a gyerekek tudjanak dolgozatokat írni, vagy a tanárok tudjanak
fénymásolni. Amennyiben olyan lehetősége van az önkormányzatnak, hogy ezt, a szülőket roppant mód
bosszantó terhet levegyük a vállukról, akkor érvelek emellett, mert azt gondolom, hogy ha megfogadja ezt a
városvezetés, az jó visszacsatolási pont lesz a szülőknél.
Kállay Gáborné: Azt gondolom, hogy ha a tankerületnek, illetve az iskoláknak ilyen problémája lesz, azt jelzik
majd az önkormányzat felé. Egyelőre nem kaptunk ilyen jelzést, más kéréseket jeleztek az iskolák részéről.
Illyés Miklós: Úgy érzem, a válaszból kiderült, hogy az oktatásban marad a pénz. A költségvetés két fordulója
között alkalom lesz a különböző ötletek papírra vetésére. Ennek lehetősége mindenki előtt nyitva áll. Kérem,
szavazzunk a 188/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 121/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 188/2017. sz. –
„Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
5./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről, és javaslat a 2017. évi
támogatási szerződés megkötésére
202/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Egyrészt a beszámoló elfogadása, másrészt a 2017. évi támogatási szerződés szerepel az
előterjesztésben. 12,5 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben. Kérem, szavazzunk a 202/2017. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 122/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 202/2017. sz. –
„Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről, és javaslat a 2017. évi támogatási
szerződés megkötésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai programjának,
valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítására
212/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Egy-két dologról már döntöttünk. Többek között arról is, hogy a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága engedélyezett létszáma egy fővel növekszik a szociális munkás
státusszal. A 2016. évi CLXVI. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény módosításai kerülnek
átvezetésre, és egyéb technikai jellegű módosítások történnek az alapdokumentumban. Kérem, szavazzunk a
212/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 123/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 212/2017. sz. –
„Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai programjának, valamint
szervezeti és működési szabályzatának módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat az ESZSB 115/2017. (VII.17.) számú határozatának visszavonására
Sz-328/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Nem a Molnár Ferenc Általános Iskola, hanem az iskola alapítványa kéri azt a bizonyos összeget,
melyet már megszavaztunk, ezért szükséges a határozat visszavonása. Kérem, szavazzunk az Sz-328/2017. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 124/2017. (IX.06.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy az ESZSB 115/2017.(VII.17.) sz. határozatát
visszavonja.
Határidő: 2017. szeptember 6.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
8./ Alapítványok támogatási kérelmei
204/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Négy alapítvány kért támogatást. A Bakáts téri Ének-zene Tagozatos Általános Iskola Svájcba
utazna, azon belül három városba is ellátogatnak, ezért a Bakáts Alapítvány 1,3 millió forintot kért az
önkormányzattól. Az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért a korábbi napirendi pontban elhangzottak
szerint, az iskola ugrókötél csapatának utazásához kért 800.000 forintot. A Medicopter Alapítvány a sürgősségi
betegellátásban alkalmazott eszközök költségeinek megtérítése, és a Hópihe Gyermek Alapítványt szintén a
sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök költségeinek megtérítése érdekében kér 50.000-100.000
forintot. Kérem Alpolgármester asszonyt és Alpolgármester urat, tegyenek javaslatot a támogatások összegeire.
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Kállay Gáborné: A Bakáts Alapítványnak kérem a kért, maximális 1,3 millió forint támogatási összeg
megjelölését. A Szöcskéknek ezúton gratulálunk, és azt a 800.000 forintot, melyet egyszer már megszavaztunk
nekik, kérem megjelölni az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért alapítvány részére.
Zombory Miklós: A Medicopter Alapítványnak szeretnék 100.000 forint támogatást nyújtani, és a Hópihe
Gyermek Alapítványnak, akik a Péterfy Sándor utcai Kórház rendelőintézet és Baleseti Központot támogatnák a
megjelölt szerkezetekkel, szintén 100.000 forint támogatást nyújtani.
Kállay Gáborné: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Bakáts Feszten nyújtott szereplést
a Bakáts téri kórusnak. Gyönyörű koncertet adtak, nagyon emlékezetes marad. Remélem sokan látták a
jelenlévők közül.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 204/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott támogatási
összegek megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 125/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 204/2017. sz. –
„Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Bakáts Alapítvány
részére 1.300.000 forint, az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért részére 800.000 forint, a Medicopter
Alapítvány részére 100.000 forint, illetve a Hópihe Gyermek Alapítvány részére 100.000 forint támogatási összeg
kerüljön megjelölésre.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
9./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-338/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Péter Lajos: Szociálisan támogatom a csatolási ügyet. Más kérdés, hogy gazdaságilag támogatható e a
kérelem, szociális szempontból igen. Támogatni fogom.
Illyés Miklós: B. I. és B. I-né, …szám alatti lakosok kérték a mellettük lévő üres lakás csatolását. Ilyenkor mindig
arról van szó, hogy az önkormányzatnak nem éri meg felújítani a lakást, mert nagy összegbe kerül. Ezekben az
esetekben, amennyiben megkapják a kérelmezők a csatolást, felújítva használhatják az ingatlant. Hárman
használnák az ingatlant, egy nagykorú unokával élnek a kérelmezők. A Gazdasági Bizottság dönt majd az ügyről.
Kérem, szavazzunk az Sz-338/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról B. I. és B. I-né kérelmére
vonatkozóan.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 126/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-338/2017.
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát B. I. és
B. I-né kérelmére vonatkozóan.
Határidő: 2017. szeptember 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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10./ Javaslat a 2.,3.,4.,5. gyermek háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések
módosítására
Sz-363/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Az előterjesztés szöveges része egyértelmű. A helyettesítéseket kellett megoldani, ezért volt
szükség a feladat-ellátási szerződések módosítására. Kérem, szavazzunk az Sz-363/2017. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 127/2017. (IX.06.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.)
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz.
mellékletében meghatározott 2. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 2015. november 01. napjától 2020.
október 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Sztranyák Anikó Tamara
háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rendet az alábbiak szerint
módosítja:
„Helyettesítés rendje:
Dr. Jakab Zsuzsanna saját rendelési idejében,
Dr. Solt Mária saját rendelési idejében,
Dr. Heller Marianna,
Dr. Ferencz Mária”
Határidő: 2017. szeptember 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz.
mellékletében meghatározott 3. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021.
december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Solt Mária háziorvossal
kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rendet az alábbiak szerint módosítja:
„Helyettesítés rendje:
Dr. Sztranyák Anikó Tamara saját rendelési idejében,
Dr. Jakab Zsuzsanna saját rendelési idejében,
Dr. Heller Marianna,
Dr. Ferencz Mária”
Határidő: 2017. szeptember 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz.
mellékletében meghatározott 4. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021.
december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Külkey Orsolya
háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rendet az alábbiak szerint
módosítja:
„Helyettesítés rendje:
Dr. Búzási János saját rendelési idejében,
Dr. Sztranyák Anikó Tamara saját rendelési idejében,
Dr. Csécsei Márta Éva saját rendelési idejében,
Dr. Heller Marianna,
Dr. Ferencz Mária”
Határidő: 2017. szeptember 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

9

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz.
mellékletében meghatározott 5. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021.
december 10. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.-vel, és az ellátásért felelős Dr. Jakab Zsuzsanna
háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rendet az alábbiak szerint
módosítja:
„Helyettesítés rendje:
Dr. Sztranyák Anikó Tamara saját rendelési idejében,
Dr. Solt Mária saját rendelési idejében,
Dr. Heller Marianna,
Dr. Ferencz Mária”
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5./ felkéri a Polgármestert a szerződések 1.,2.,3.,4. pontokban foglaltak szerinti módosításainak aláírására.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
11./ Javaslat a szabadidősport pályázatok elszámolásának elfogadására
Sz-354/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Öt egyesület számolt el. Kérem, szavazzunk az Sz-354/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 128/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az ESZSB
80/2016. (V.18.) számú határozatában megítélt 2016. évi szabadidősport pályázati támogatások elszámolását:
2016. évi pályázati
ESZSB 2016. évi
Sorszám
Pályázó neve
program
döntése
Szervátültetettek
Országos Szabadidő,
Szervátültetettek
1
Sport, Turisztikai és
200.000 Ft
rehabilitációs tábora
Környezetvédelmi
Egyesülete
Iskolai ifjúsági
2
Sirályok SE
sportbemutatók és
200.000 Ft
tájékozódási feladatok
Nagycsaládosok
Csak egy betű: A
Országos Egyesülete 3
testnevelés nem
360.000 Ft
Süsü és barátai ifjúsági
testnövelés
csoport
HA5KHC ferencvárosi
HA5KHC Puskás Tivadar
4
sport és szabadidős
200.000 Ft
Rádióklub
rendezvényei
Kézilabdázz az
5
Tempo Kézilabda SE
150.000 Ft
egészségedért!
Határidő: 2017. szeptember 6.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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12./ Egészséges Táplálkozásért Egyesület támogatási kérelme
Sz-351/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy részesítsük 300.000 forint összegű támogatásban az Egészséges
Táplálkozásért Egyesületet.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-351/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 300.000 forint
támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 129/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
1./ úgy dönt, hogy az Egészséges Táplálkozásért Egyesület részére a Ferencvárosi Művelődési Központban
2017. október 7-én megrendezésre kerülő III. ÉletMINŐség Fesztivál programjának támogatása céljából
300.000,- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2017. szeptember 6.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás
megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
13./ József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja támogatási kérelme
Sz-364/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: Van egy kis aggodalmam arra vonatkozóan, hogy mi történik, ha a három asztalitenisz asztal
többe kerül 200.000 forintnál, ezért javaslom, hogy 300.000 forint támogatást nyújtsunk a József Attila Lakótelepi
Öregfiúk Sport és Kulturális Klubjának, nehogy kicsússzanak az összegből.
Illyés Miklós: Szoros elszámolásával bizonyára megoldható ez. Kérem, szavazzunk az Sz-364/2017. sz.
előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 300.000 forint támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 130/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja számára 3 db asztalitenisz asztal
megvásárlására 300.000,- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.)
számú önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2017. szeptember 6.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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14./ Személyi térítési díj elengedés iránti kérelem
Sz-327/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: N-né M. E. kérelmezi, hogy engedjük el a személyi térítési díját. A jelenlévő Ferencvárosi Szociális
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója javasolja, támogatja annak elengedését. Kérem, hogy mi
is támogassuk. Kérem, szavazzunk az Sz-327/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 131/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy N-né M. E. (……….sz. alatti lakos) szociális
étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2017. október 01-től
a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.
Határidő: 2017. szeptember 6.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
15./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-331/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
Illyés Miklós: R. M. S., volt állami gondozott lakás iránti kérelme szerepel előttünk. A lakásrendelet tartalmazza,
hogy a volt állami gondozottak, bizonyos feltételeknek való megfelelés mellett lakáshoz juthatnak. A felajánlott
lakás a ………... szám alatt található 24,91 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos lakás. Nyilatkozatban jelezte a
kérelmező, hogy elfogadná ezt a lakást. Kérem, szavazzunk az Sz-331/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 132/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 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) bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy R. M. S.
…………….. szám alatti lakos részére a Gazdasági Bizottság GB 163/2017.(VI.28.) számú határozatában
megjelölt Budapest IX. kerület …………………szám alatti, 24,91 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos lakás
kerüljön bérbeadásra.
Határidő: 2017. szeptember 06.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Torzsa Sándor: Zombory Miklós alpolgármesterhez szeretnék feltenni egy kérdést. A Facebook-on különböző
csoportokban olvasható, hogy elég nagy problémát okoz a József Attila-lakótelepen található Méhecske Óvoda
felújításának „csúszása”. Azt írják, hogy nem készült el szeptember 1-jére az óvoda. Mit lehet tudni erről? Mi van
ezzel? Mi igaz ebből? Mit lehet mondani a lakóknak? Nagyon sok családnak okoz ez problémát. Van pótlás? Mit
találtak ki a helyzet megoldására? Mi az oka annak – ha ez igaz -, hogy megcsúsztak a felújítási munkák?
Szilágyi Imre: Nem tudok nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy meddig kell megtenni a felújítási
munkálatokat, mert nem ismerem a közbeszerzés dokumentációját. Való igaz, hogy leázás történt az
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intézményben, mely működésképtelenné tette az intézmény életét. A szombat estétől vasárnap hajnalig tartó
esőzésben leázott az intézmény hátsó traktusa. Intézményvezető asszonnyal, Jegyző úrral, Alpolgármester úrral,
az érintett óvodavezetőkkel vasárnap „válságstábot” állítottunk fel, és a nap folyamán megpróbáltuk kezelni a
kialakult helyzetet. Az intézmény nem életveszélyes, de működésképtelen, ezért az Intézményvezetővel közösen
egyeztetve abban maradtunk, hogy szeptember 1-jével nem nyitja meg kapuit a Méhecske Óvoda. Azt gondolom,
hogy a vasárnap dolgozó kollégáknak egy olyan megoldást sikerült találniuk, mellyel 100 %-ban biztosított a
gyermekek ellátása ezen a héten. Ha, és amennyiben azt kívánja meg az élet, hogy a tetőn tartó felújítási
munkálatok zajlanak, ezt a jövő hétre is biztosítani tudjuk. A rend vázlatosan a következő: A gyermekek reggel
07:30 órára megérkeznek az intézménybe. Bérelt, biztonságos, biztonsági övvel rendelkező buszokkal átszállítjuk
őket a befogadó intézménybe. Két ilyen intézmény van, a Csicsergő Óvoda a Thaly Kálmán utcán és a
Kerekerdő Óvoda a Vágóhíd utcában. Itt biztonságosan meg tudjuk oldani a gyermekek ellátását. A kollégáim a
hétfői napon kimentek ellenőrizni, hogy az ellátási hely megfelelő e. Mindenhol van vizesblokk, tudnak öltözni,
játékok állnak rendelkezésre. Vasárnap átszállítottuk a szükséges eszközöket, ágyakat, mindent. Az étkezést ide
kértük. Természetesen a diétás és speciális étkezés ugyanúgy biztosított az itteni gyermekek számára. Nyilván
ez nehézség, de azt gondolom, hogy a lehető legnagyobb rugalmassággal, és körültekintéssel jártunk el ennek
az elháríthatatlan dolognak a kezelése kapcsán. Személyes tapasztalat – hiszen az én gyermekem is a
Méhecske Óvodába jár -, hogy a gyermekem borzasztóan élvezi, hogy minden reggel buszozhat az óvodáig, és
vissza is minden délután a „sárgával” jön. Ez a személyes része a dolognak.
Zombory Miklós: Nem magamat dicsőítve, de másnap kora reggel szándékoztam hazaérkezni, ám délelőtt
összehívtam a „válságstábot”, ahol mindenki megjelent. Szomorú, hogy megkérdeztük a vállalkozót, mikorra lesz
kész, ám erre nem érkezett pontos válasz. Irodavezető úr szépen elmondta, hogy ha ez nem 1-2 hét, akár 3 hétig
is megy a mostani „menet”. A leázás sajnos ilyen mélységű volt. Személyesen is megnéztem a helyiségeket, a
csoportszobákat és a tetőt, sajnos itt tartunk.
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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