Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
KIVONAT
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. december 12-én
12.00 órakor megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéből
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Mezey István,
Dr. Kornya László,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Dr. Ruzsits
Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezetőhelyettes, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Tomasószkiné Dr.
Kovács Györgyi csoportvezető, Noska Zoltán, Dr. Szathmáryné Dr. Alföldi Marianna és Dr. Tóth Tamás Jogi és
Pályázati Iroda munkatársai, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Talapka Gergő alpolgármesteri
munkatárs, Lentiné Domján Edit belső ellenőr, Dr. Molnár Andrea Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa,
Pap Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Dr. Jelinek Benjámin Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. orvosigazgatója, Dr. Mechler András
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. általános igazgató-helyettese, Oravecz Jánosné Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. főkönyvelője, Mészáros László, Baranyi Krisztina képviselők, Szilágyiné Végh
Csilla.
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ez évi utolsó ülésén
Polgármester Urat, Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester urat, minden kedves meghívottat, irodavezetőket,
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. munkatársait, és Aljegyző Úr is itt van személyesen.
Megállapítom, hogy a bizottság, ha minimális, de 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Annyit azért el
szeretnék mondani, hogy rá kellett telefonálni egyik képviselőtársunkra. Az lenne igazán jó, ha ők telefonálnának
időben, ha nem tudnak valamiért jönni. Ebben állapodtunk meg. Mindenesetre a határozatképesség megvan. 12
napirendünk van. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 196/2018. (XII.12.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
219/2018., 219/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára
226/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. I. félévi munkaterve
210/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési
Tervének jóváhagyására
215/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása (egyfordulóban)
218/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására
220/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázaton történő indulásra Városi szegénység altémában
223/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ 2017. évi szabadidősport pályázati elszámolások elfogadása
Sz-455/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ 8. sz. fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-456/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a 7. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-457/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
11./ Javaslat a 8. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-480/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
12./ Javaslat a 11. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-458/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
219/2018., 219/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A módosítás bizottságunkat érintően a legfontosabb, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató KN Kft. szakrendelőjének a felújítása miatt a betegforgalom csökkent, és így bevételkiesés történik,
ezt pótolja tulajdonképpen az Önkormányzat, mint egy 43,290 millió forinttal. Ezt emeltem ki.
Dr. Kornya László a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Torzsa Sándor: A költségvetéshez lenne nekem igazából egy technikai jellegű kérdés, mert nem világos
egészen, hogy mi 2 milliárd forintot befektettünk államkötvényekbe, és ez a pénz visszajön nyilvánvalóan az
Önkormányzathoz, ahogy ez lejár. Melyik sorra kerül? Ezt nem tudjuk kiolvasni a költségvetésből. Azt látjuk, hogy
ez a 2 milliárd forint felhasználásra kerül, ez hova fog majd visszaérkezni, ebben kérnék egy kis segítséget.
Nyeste-Szabó Marianna: Ez bevételi és kiadási oldalon is szerepel. Egyébként ezt már lekötöttük valamikor év
elején, és augusztus végén járt le. Van egy olyan sorunk, hogy „Belföldi értékpapírok bevételei”, ezen van a
bevételi oldal. Ez akkor van, amikor visszakapjuk ezt a 2 milliárd forintot, ez az augusztusi időszak. A kiadási
oldalon pedig 1976 költségvetési soron, „Belföldi értékpapírok kiadásai”, ez pedig márciusban, amikor megvettük
ezt az állampapírt.
Torzsa Sándor: Nincs előttem a költségvetés, lehet, hogy rosszul néztem valamit. Azon a soron nem csak a
profit van, az a 15 millió forint, amit kamatozott?
Nyeste-Szabó Marianna: Nem. 2 milliárd forint igazából a bankszámlánkon lévő pénz, amit átalakítottunk azzá,
hogy vettünk állampapírokat azért, hogy kamatozzon. Amikor kiadtuk ezt a 2 milliárd forintot, akkor ez egy kiadás,
amikor visszavásároltuk ezt az értékpapírt ez egy bevétel. Ettől nekünk nem lett más, nem lett jobb a
költségvetésünk azzal, hogy 2 milliárd forint felszabadult, és még 2 milliárdot kihozhatunk. Amit itt nyertünk ezen
az egészen, az a kamatbevétel, a 15 millió forint, az pedig a „Kamatbevétel” költségvetési soron van rajta. Nem
tűnt el. Ez olyan, mintha a számlánkon lenne 2 milliárd forint és lekötjük a 2 milliárd forintot, majd felszabadul a 2
milliárd forint. Ettől még ugyanúgy 2 milliárd forint lesz. Ez egy technikai dolog, ugyanúgy 2 milliárd forintunk van,
ezen, amit nyertünk, az a kamatbevétel.
Torzsa Sándor: Ugyan arról beszélünk, hogy azon a költségvetési soron, ahol volt ez a 2 milliárd forint, nekem
úgy látszik, mintha elköltöttünk volna. Amikor visszajön az a 2 milliárd forint, annak valahol meg kellene jelenni az
én értelmezésem szerint. Hol jelenik meg, ez igazából a kérdés? Azon a soron, amiről beszélünk, szerintem nem.
Nincs előttem a költségvetés, nem tudom nézni.
Nyeste-Szabó Marianna: Csak azt tudom mondani, hogy amikor lekötöttük a 2 milliárd forintot, azaz vásároltunk
a pénzünkből állampapírokat, akkor megjelent a költségvetésnél a 1976 „Belföldi értékpapírok kiadásai”
költségvetési soron, ott van 2 milliárd forint. Az volt körülbelül márciusban, március elején. Amikor pedig
visszavásároltuk, tehát lejárt ez a félév, akkor pedig megjelent a „Belföldi értékpapírok bevételei” soron ugyanaz
a 2 milliárd forint. Akkor kaptuk vissza, ez pedig a 1572 költségvetési sor. Ettől még a 2 milliárd ugyan annyi, és
ami hasznunk van rajta, az a kamatbevétel, 15 millió forint, az pedig a „Kamatbevétel” költségvetési soron van.
1141 költségvetési sor „Önkormányzati kamat”, amelyen 15 millió forint szerepel.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 219/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 197/2018. (XII.12.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 219/2018. sz. –
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 1 nem)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára
226/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Annyit tudok felvezetésként mondani, hogy 2018. április 15-vel életbe lépett ez a bizonyos
elektronikus közbeszerzési szabályzat, és a működésével kapcsolatos rendelkezések szabályzatba foglalása
történik tulajdonképpen meg, ezzel az új szabályzat elfogadásával.
Mezey István: Aljegyző Urat szeretném megkérdezni, hogy a második melléklet szerint, ahol két hasábos módon
jelenik meg a rendelet módosítása, kicsit félreértésre ad okot a táblázatnak az elnevezése. Szeretném, hogyha
megmagyarázná, akkor most pontosan a Szabályzatunkba kerül, a Szervezeti és Működési Szabályzatunkba
kerül be az új szabályzat szerinti eljárásrend, vagy mi a helyzet. A Gazdasági Bizottsági ülésen már
megspórolom ezt a kérdést, mert akkor ott én már elmondom a választ, ha valakiben kétely lesz.
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Amit első körben kérdez, azzal kapcsolatban a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzata is módosul, ez rendeletmódosítást jelent, azzal, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatban
a polgármester feladatai részletezésre kerülnek. Nem a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza magát a
szabályzatot, az egy külön határozattal elfogadandó döntési javaslat és dokumentum.
Mezey István: Akkor jól értem, hogy itt valójában nem változik semmi, csak átvezetünk már egy korábbi
szabályzati rendszert a saját Szervezeti és Működési Szabályzatunkba is.
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Igen, úgy precíz, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a
polgármesteri hatásköröket, feladatköröket ezzel kapcsolatosan.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 226/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 198/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 226/2018. sz. – ”
Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. I. félévi
munkaterve
210/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Annyit tudok elmondani, hogy a jövő évi első tervezett időpont, az január 24., és a félévi utolsó
pedig június 6. Úgy látom, hogy januárban aránylag később, aztán utána pedig hónap elejére tervezzük a testületi
üléseket. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 210/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 199/2018. (XII.12.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 210/2018. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. I. félévi munkaterve”
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai
Ellenőrzési Tervének jóváhagyására
215/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 215/2018. sz. előterjesztések határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 200/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 215/2018. sz. – ”
Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési
Tervének jóváhagyására” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása (egyfordulóban)
218/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Elég egyértelmű, a ferencvárosi fűtéstámogatásnak az emelése, ez történik.
Torzsa Sándor: Ez egy örömteli dolog, erre már nagyon nagy szükség volt, azért ezt szögezzük le. Irodavezető
Úrral bizottsági ülés előtt váltottunk egy pár szót. Az, hogy most ez mennyire magas szintű emelés, vagy
mennyire nem, ez nyilván értelmezés kérdése. Hogyha megnézzük azt, hogy mennyi egy erdei köbméter tűzifa,
az elmúlt években mennyit emelkedett, akkor nagyjából az emelkedés mértéke alatt van egy picivel az
emelésünknek a mértéke. Mindenféleképpen örömteli dolog az, hogy legalább az Önkormányzat 2-3 év elteltével
reagál a piaci árakra, viszont a problémát én ott látom, hogy csak erre az egy típusú tételre reagál az
Önkormányzat, hiszen azért az elmúlt években változatlan volt a juttatások összegének a mértéke. Talán, ha
ennél az egy tételnél sikerült belátni a városvezetésnek, hogy emelésre van szükség - én ebben bízom, hogy
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meghallgatják a javaslatomat és jövőre az összes többi tételnek az emeléséről is tudunk dönteni -, hiszen azért
ezek a juttatások elinflálódnak. Muszáj az, hogy megőrizzék a juttatások a reálértéküket, hogyha nem igazítja
hozzá az Önkormányzat az inflációs rátához, akkor egy idő után ezeknek a tételeknek infláció arányosan a
vásárlóerejű értéke csökkeni fog. Ez egy nagyon helyes dolog, ami itt történik. Ami nem helyes, hogy az összes
többi tételnél, további juttatástípusnál nem kerül erre sor, ezt meg kell csinálni jövőre, ez nem kérdés, hogy ezzel
foglalkozni kell.
Kállay Gáborné: Azért szeretném jelezni, hogy nem mondhatnám, hogy olyan túlságosan későn reagált az
Önkormányzat, annál is inkább, mert, ha megnézzük azt a tendenciát, hogy a ferencvárosi fűtéstámogatásra
mekkora igény van, akkor az látjuk, hogy az évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Ezt gondolom köszönhető
annak, ami miatt az egyéb szociális támogatásoknál is tapasztalunk csökkenő tendenciát, ugyanis ne
feledkezzünk el róla, hogy itt jelentős minimálbér és garantált bérminimum növekedés következett be az elmúlt
években és várható, hogy ez a tendencia viszont a jövő évben is tovább folytatódik, mármint a bérminimum és a
garantált bérminimumnak a növekedése.
Torzsa Sándor: Kellemetlen helyzetbe hoz Alpolgármester Asszony, mert nem akartam volna kinyitni azt a
hosszú-hosszú évek óta folyó vitát, ami köztünk van. A kérelmek száma nem azért csökken, mert
Ferencvárosban a szegények száma csökken, hanem olyan magasan van meghúzva a hozzáférési jogosultság,
hogy emiatt olyanok, akik valójában már rászorultak lennének, azok nem férnek hozzá ezekhez a juttatásokhoz.
Ez egy régi vita köztünk, Alpolgármester asszony hajthatatlan, úgy gondolja sikeres a szociálpolitika, de ha
megnézzük egyébként a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézményeknek a jelentését, erről volt is szó,
láthatjuk azt, hogy itt romló szociális helyzetet írnak le az intézményeink. Sokan „kihullottak” a szociális hálóból,
azért, mert úgy van megalkotva a szociális rendelet, hogy bizonyos rászorult csoportok, akik valójában
rászorultak lennének, nem férnek hozzá ezekhez a juttatásokhoz. Azért mondom, ezt a vitát nem akarom kinyitni,
mert ez már egy régi vita, ez a mi álláspontunk, egész régóta. Alpolgármester Asszony folyamatosan ezt az
álláspontot ismételgeti, de nem tudjuk alátámasztani statisztikai adatokkal, sőt a statisztikai adatok, amik itt
készülnek, az én álláspontomat igazolják, azt támasztják alá rendre. Jelzem azt, hogy én el tudom azt fogadni,
hogy ezen a szinten vannak a dolgok, mert nem fogunk tudni erről dűlőre jutni, de legalább akkor ezeket a
juttatásokat emeljük meg, mert alacsonyak lesznek, folyamatosan csökken az értékük.
Kállay Gáborné: Úgy látom, hogy Torzsa Sándor változatlanul, nem tudom, hogy milyen Ferencvárosi Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény jelentéséből merít, most már egyébként volt ebből valóban probléma, hogy
félreértelmeztek bizonyos dolgokat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények által készített éves
beszámolóból. Nem tudom tovább én sem értelmezni, amiről beszél, úgy látom, teljesen egyoldalúan látja ezt az
egész történetet, és én nem gondolom egyébként, hogy egy 100.000,- forintos, egy főre eső bér, az annyira
magasan lenne, semmi szín alatt nem tudom elfogadni, amit mond.
Baranyi Krisztina: Alpolgármester Asszonytól kérdezném, az említett igény csökkenés ez hány éve, tehát mikor
kezdődött? Gondolom akkor meg vannak ehhez az adatok, számok, és milyen mértékű, milyen arányban
csökkennek ezek a kérelmek támogatásokra? Pontos számokat szeretnék, hogyha lehet. Köszönöm szépen.
Kállay Gáborné: Igen, tudok pontos számokkal szolgálni. 2015 óta vannak adataim, és 455 főről évente olyan 20
fővel csökken az igénylők száma, és 2018-ban eddig 364-en kértek fűtéstámogatást. Most még ez várható, hogy
egy pár igénylés még befut ebben az évben, de gondolom, hogy annyi nem, hogy a tendencia ne látszódjon.
Baranyi Krisztina: Köszönöm szépen a választ, és mivel az előbb említette Alpolgármester Asszony, a többi
támogatási formára is igaz ez, akkor, ha esetleg onnan is lennének számok, azt megköszönném.
Kállay Gáborné: Azokról nem tudok adattal szolgálni, de hogyha kéri a Képviselő Asszony, természetesen akkor
utána nézünk ennek is.
Szilágyi Imre: Torzsa Sándortól szeretném kérdezni, hogy milyen statisztikai adatokra kíváncsi, és
természetesen nagyon szívesen egyébként bármit, ugyanúgy egyébként Baranyi Krisztina képviselő asszonynak
is minden statisztikai adatot szívesen rendelkezésre bocsájtok.
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Torzsa Sándor: Irodavezető Úrnak köszönöm szépen a felajánlást, de nem én vagyok kíváncsi a statisztikai
adatokra, Alpolgármester Asszony nem ismeri ezeket, neki legyen kedves megmutatni, amiről én beszélek.
Kállay Gáborné: Nem hiszem, hogy az lenne a feladatom, hogy statisztikai adatokat hordozzak, úgyhogy nyílván
valóan az iroda rendelkezésére áll, és bármikor hozzáférhető.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 218/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 201/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 218/2018. sz. –
”A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására
220/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Volt már előttünk az ügy, és azt látjuk, hogy az Új Út Szociális Egyesület nem kívánja tovább
működtetni a hajléktalanok nappali melegedőjét, és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fogja
ezt működtetni. Az eljárás tervezett lépéseit tartalmazza az előterjesztés költségszámítással,
szándéknyilatkozattal. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 220/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 202/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 220/2018. sz. –
”Javaslat hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázaton történő indulásra Városi szegénység
altémában
223/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 1 millió eurós pályázatra pályázunk, a Budapest, IX. Drégely utca 9. szám alatt megvalósuló
program kiterjesztése az utcában található hasonló épületekre. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az
223/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 203/2018. (XII.12.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 223/2018. sz. –
”Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázaton történő indulásra Városi szegénység altémában” című –
előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
8./ 2017. évi szabadidősport pályázati elszámolások elfogadása
Sz-455/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Talán egy pályázó még nem számolt el, de hiánypótlás van folyamatban. Kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk az Sz-455/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 204/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja az ESZSB
59/2017. (IV.19.) számú határozatában megítélt 2017. évi szabadidősport pályázati támogatások elszámolását:
2017. évi pályázati
ESZSB által elfogadott
Sorszám
Pályázó neve
program
összeg
Ferencvárosi gyermek
rádióamatőr tábor és
1
HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub
200.000 Ft
Puskás Kupa rádiós
tájfutó verseny
„Gyermekkorom kedvenc
2
Magyar Szektorlabda Szövetség
200.000 Ft
játéka”
Szemesnek áll a világ!
3
Ferencváros Szabadidős SE
Nyári tábor
250.000 Ft
Balatonszemesen
„Járjon velünk jól! Séták,
Ferencvárosi Természetbarát
túrák, táborok a
4
700.000 Ft
Egyesület
ferencvárosi lakosok
részvételével”
Solathon – Katonai
5
Sirályok SE
ötpróba sorozat
450.000 Ft
gyerekeknek
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
9./ 8. sz. fogorvosi körzet fogorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-456/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Ez is volt már előttünk. Dr. Ilyés Kinga Amália, mindig mondom, hogy nem rokon, de helyette van
egy Dr. Horváth Dominik. Az iratokat benyújtotta, a feladat ellátási szerződést meg lehet kötni vele. Kérdés,
észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-456/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 205/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
1./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fa) és fb) pontja alapján
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 8. számú
fogorvosi körzet működtetésére, 2019. március 01-től 2024. február 28-ig, a IX. Mester u. 45. III. em. 331. szám
alatti orvosi rendelőhelyiségben a Kertes-Dent Kft.-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr. Horváth Dominik
orvossal az Sz-456/2018. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt és
felkéri Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa) pontja alapján úgy
dönt, hogy hozzájárul a 8. számú fogorvosi körzet működtetésére a Kertes-Dent Kft-vel és az ellátásért felelős Dr.
Ilyés Kinga Amália orvossal kötött feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez
2019. február 28. napjával és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
10./ Javaslat a 7. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-457/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Az utolsó három napirend tulajdonképpen a 7.,8.,11. számú háziorvosi körzetnek a
helyettesítéséről szól. 3 doktor, ha jól látom, ők fogják a helyettesítésüket megoldani és ezt kell rögzíteni
tulajdonképpen a feladatellátási szerződésben. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-457/2018. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 206/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz.
mellékletének II. fejezet 3.) fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.
(IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11.
napjától 2021. december 10. napjáig a Tordymed Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Tordy Béla Elemér orvossal
kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti kiegészítéséhez 2019.
január 01-től:
„Helyettesítés rendje:
Dr. Zegnál Mária
1097 Budapest, Drégely u. 19., saját rendelési idejében
Dr. Ferenczi Judit
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
Dr. Morsányi Klára
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
Dr. Somlai András
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében”
és felkéri Polgármestert a szerződésmódosításra.
Határidő: 2019. január 01.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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11./ Javaslat a 8. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-480/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-480/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 207/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz.
mellékletének II. fejezet 3.) fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.
(IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. május 31.
napjától 2021. május 31. napjáig a General Medical Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Somlai András orvossal
kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti kiegészítéséhez 2019.
január 01-től:
„Helyettesítés rendje:
Dr. Morsányi Klára
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
Dr. Jelinek Benjamin Gábor
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
Dr. Tordy Béla
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
Dr. Zegnál Mária
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében”
és felkéri Polgármestert a szerződésmódosításra.
Határidő: 2019. január 01.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
12./ Javaslat a 11. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-458/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-458/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 208/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz.
mellékletének II. fejezet 3.) fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.
(IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 11. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december
11. napjától 2021. december 10. napjáig a HYGEA Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Zegnál Mária
orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti
kiegészítéséhez 2019. január 01-től:
„Helyettesítés rendje:
Dr. Morsányi Klára
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
Dr. Tordy Béla
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
Dr. Somlai András
1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében”
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és felkéri Polgármestert a szerződésmódosításra.
Határidő: 2019. január 01.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

Illyés Miklós: Köszönöm szépen, az ülést bezárom, és mindenkit a holnapi képviselő-testületi ülésen szívesen
látunk.
k.m.f.

Gyurákovics Andrea
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Pap Andrea
jegyzőkönyvvezető
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