Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. január 30-án
13.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Mezey István,
Péter Lajos,
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, Apollónia Aranka
irodavezető, Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Talapka
Gergő alpolgármesteri munkatárs, Deák Gábor sajtófőnök, Roth Istvánné csoportvezető, Koór Henrietta
csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Kovács József
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss Sándor Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató KN Kft. anyaggazdálkodási és logisztikai vezetője, Surmanné Kesztyűs Tünde Ferencvárosi Csudafa
Óvoda munkatársa, Árvainé Komornik Katalin Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék Intézmény vezetője, Bakonyi
Ágnes Ferencvárosi Napfény Óvoda munkatársa, Nagyné Dobó Erika Ferencvárosi Kicsi bocs Óvoda
munkatársa.
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Polgármester Urat, Alpolgármester Asszonyt
és Alpolgármester Urat, Igazgató Urat, Irodavezetőnket, és minden meghívott kedves vendégünket.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. 6 napirendünk van. Kérem,
szavazzunk a napirend elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 10/2019 (I.30.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
22/2019., 22/2-3/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
(egyfordulóban)
21/2019., 21/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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3./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója felmondásának
tudomásul vétele, valamint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági
igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
6/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázat benyújtására „Városi szegénység” altémában és az
ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára
18/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának, SZMSZének és Szakmai Programjának módosítására
15/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-35/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (I.
forduló)
22/2019., 22/2-3/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Az előterjesztéshez érkezett egy kiegészítés, Polgármester úr az előterjesztő. A Károli Gáspár
Református Egyetem kollégium felső emeletének a leégése komoly gond, és 1.000.000,- forint átadásával
járulunk hozzá a terhek enyhítéséhez.
Torzsa Sándor: Alapvetően azt helyesnek gondolom, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem kollégiumát
ebben a szörnyű tragédiában megtámogassuk. Polgármester Úrhoz vagy az Alpolgármesterekhez lenne pár
kérdésem a költségvetéssel kapcsolatosan. Ha jól látom a Haller utcai házak felújítása, már kikerült a
költségvetésből. Jól érezem, hogy a városvezetés teljesen lemondott arról, hogy ezeket a házakat felújítsuk?
Elmondtuk, amikor volt ez a felújítási kezdeményezés, hogy nagyon jó ötlet, támogatjuk ezt. Nyilván a házak
teljes felújítását szorgalmaztuk, de most ott tartunk, hogy egyelőre semmi nincs ebből. Mik a tervek, és ezt hol
lehet kiolvasni a költségvetésből?
Sokat beszélgettünk arról, hogy van egy nagyon jó kezdeményezése a városvezetésnek ez a Vizisport utcai
Napközis Tábor. Ennek az üzemeltetési költségét, –mert nyáron menni fognak oda a gyerekek –, ezt hol lehet
kiolvasni, merthogy nem találjuk ezt sehol sem a költségvetésben. Már 2 éve várnak a Ferencvárosi gyerekek
arra, hogy ebbe a szép, rendezett környezetben tudjanak táborozni menni. Itt a városvezetés eléggé határozottan
megígérte még akkor, hogy ez egy pár hónap lesz. Hol látjuk ennek az üzemeltetési költségét, melyik
költségvetési soron van benne?
Polgármester Úr szerintem joggal nagyon büszke volt arra, hogy itt az évek során összegyűlt 2 milliárd forint.
Felelős gazdálkodást folytat az Önkormányzat, sokszor hallgattuk a Polgármestertől ezt a mondatot. Bennem
azért mindig ott lapult a kisördög, hogy lehet, hogy ez a 2 milliárd forint, ez a választási évre van tartalékolva,
választási évre kerül elköltésre. Ezt a leghatározottabban cáfolta a Polgármester Úr, hiszen azt mondta, hogy itt
felelős gazdálkodás folyik. Most azt látjuk itt a 2019-es költségvetésben, hogy sajnos nekünk lett ebben igazunk,
hogy szét van ez a pénz aprózódva, szórva különböző feladatokra. Most ez, hogy van akkor? Polgármester úr,
akkor tényleg ez a választási évi költségvetés, amit látunk? Mennyire felel meg ez az előző gondolatokhoz, ez a
felelős gazdálkodás?
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dr. Bácskai János: Tisztelt Bizottság, Képviselő Úr! A felvetései szokás szerint szúrókásnak látszanak, de
kevésbé azok, főleg, hogyha meghallgatja a válaszaimat, talán enyhülnek a fájások. A Haller utcai házak
felújításával kapcsolatos megjegyzése annyiban lenne igaz, hogyha elolvasta – gondolom igen – a költségvetést
a 23. oldalon a „Tiszta ház rendes udvar” program részeként kerül sor a részleges felújításokra. Ebből a
programból annyi látható és világos, hogy jelen pillanatban ismereteim szerint minimum egy olyan önkormányzati
tulajdonú ház van, aminek egy része ezeknek a házaknak bontásra ítéltek, egy része pedig felújításra. Ha figyeli
a felújítások ütemét, az elmúlt 30 évben, akkor általában és átlagban „fél-kettő” házat tudott az önkormányzat
felújítani évente saját költségén. Az összes többi felújítás vagy építkezés az támogatásból, pályázati pénzből
vagy pedig külső tőke, külső beruházó általi felújítás. Ha ezt az átlagos számot vesszük, akkor ennek a 41
háznak a bontása vagy felújítása, mondjuk azt, hogy legalább 30 évig tartana, hogyha teles felújításról
beszélünk. Nyílván ezek a házak ezt nem bírják ki. Ez a program azt próbálja megoldani, azt az átmeneti
helyzetet próbálja kialakítani, hogy ezek a házak túléljék saját magukat, saját korukat, és kibírják addig, amíg
elbontásra vagy teljes felújításra kerülnek. Aki ennél tud jobbat mondani, azt azonnal megvesszük, azt az ötletet.
Nem az embert, az ötletet. Azért fejeztem be a mondatot, hogy a fél mondatot, kérem, ne idézzék, az első fél
mondatot ne ragadják ki a szövegkörnyezetéből. A 2 milliárd forint, azt nem tudom, hogy honnan származik, meg
honnan van, de hogyha összeadja a költségvetésben szereplő, különböző tevékenységeket, abból kijön egy
összeg. Lehet természetesen választási költségvetésnek hívni, hiszen választási évben vagyunk, de lehet úgy is
felfogni, hogy ezek úgymond soron következő, bár ismerem a szót, hogy soros feladatok, soron következő
feladatok, amit éppen meg akarunk, vagy meg tudunk oldani, szeretnénk megoldani. Ide tartozik a tábor is.
Képviselő Úr, ha elmegy a Duna partra, Vizisport utca 60., a Vizisport utca másik, túlsó felére, akkor láthatja,
hogy ott egy hajótárolón kívül más nincsen, ott aligha fognak az idén gyermekek nyaralni, de hogy ott aludni nem
fognak, az szinte biztos a jelenlegi állás szerint. A jelenlegi költségvetés ezt engedi meg, valóban nagyon szép
tervek volnának rá, de egyenlőre még nem jutottunk el odáig, hogy ezeket a terveket megrendeljük, és az
építésig meg végképp nem. Azt mondom, hogy az idén ebből tábor nem lesz, leghamarabb a jövő évben, ha az
akkori költségvetés megengedi. Egyébként, a tartalékra, amit felhalmoztunk ebben az elmúlt néhány évben, arra
valóban büszkék lehetünk, hiszen költségvetésből látható, hogy mindent meg tudunk oldani a felhalmozott
pénzből, és nyílván majd a képviselőtársaim eldöntik, hogy az itt felsorolt sok-sok jócselekedet, felújítás,
felhalmozási tétel, alkalmas-e arra, hogy megszavazzák február 14-én, a 2019. évi költségvetési rendelet, II.
forduló végén, természetesen a szokásrendnek megfelelően. A következő több mint két hétben várjuk a
javaslatokat további megoldandó feladatok ellátására, amennyiben a „takaró el ér odáig”.
Torzsa Sándor: Nem szurkálódni akarok, ettől távol állok, tudja nagyon jól Polgármester Úr. Megdöbbenve
hallom Polgármester Úr válaszát a Vizisport utcával kapcsolatosan, mert ez nagyon fontos kérdés. Nagyon jó
kezdeményezés volt a város vezetése részéről, és ezt többször meg is dícsértem, és el is ismertem, hogy több
ilyen kezdeményezés lenne, akkor ez milyen jó lenne. A Polgármester Úr és Alpolgármester Asszony minden
egyes alkalommal –amikor egy picit aggódtam, azért, hogy most hogy áll ennek a Vizisport utcának a dolga-,
megnyugtattak, hogy remekül haladnak a dolgok, és majd egy cég saját fejlesztésben meg fogja valósítani azokat
a beruházásokat, amelyek alkalmassá teszik a Vizisport utcát arra, hogy már „két nyár óta” a gyerekek
odamenjenek táborozni. Nem tudom, Polgármester Úr, mikor derült ki, hogy igazából ez a cég nem csinálja meg
ezeket a beruházásokat. Most ha jól értem a Polgármester Úr, ezt mondta el, hogy ettől nagyon távol állunk,
hiszen még „kapavágás” sem történt. Az Önkormányzat gondolom, nem fogja tétlenül nézni, hogy nem történik
semmi ezen a területen. Lehet, a 2 milliárd forintot érdemesebb lenne erre ráfordítani, hiszen azért ez egy
értékes terület, hogy az most üresen maradjon. Ezzel foglalkozni kellene, teljesen le vagyok döbbenve, hogy ez
történik. Sokkolt, mert az az igazság, hogy eddig nem erről volt. szó. Mi a terv? Mikor terjeszti be Polgármester
Úr az elképzeléseit a Vizisport utcával kapcsolatosan? Ha jól értem, akkor ez a cég nem fogja megoldani ezt a
dolgot, nem lesz ebből a cég gondozásában semmi sem, mikor jönnek az elképzelések?
Illyés Miklós: Kicsit határmezsgyén voltunk. A Gazdasági Bizottságon lehet, hogy korrekt válaszokat kap.
Mindenesetre, ha a költségvetésben csak ennyi gond van, hogy mikor terjeszti be Polgármester Úr, én akkor a
kifüggesztéstől nem fogok félni, hogy ez megtörténik. Kérem, szavazzunk a 22/2019., 22/3/2019. sz.
előterjesztések határozati javaslatairól.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 11/2019. (I.30.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 22/2019.
22/3/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete
(I. forduló)” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(3 igen, 2 nem)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
(egyfordulóban)
21/2019., 21/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Ami látható, hogy a költségvetési fő összeg, mintegy 224 millió forinttal csökken a különböző
visszafizetések és egyebek miatt. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 21/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 12/2019. (I.30.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 21/2019. sz. –
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(3 igen, 2 nem)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója
felmondásának tudomásul vétele, valamint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
6/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Elég egyértelmű az előterjesztés, hiszen, ha lemondott az Igazgató Úr, akkor, a munkakörére
pályázatot kell kiírni. Ezeknek az időpontjait is tartalmazza az előterjesztés. Körülbelül április, májusi képviselőtestületi döntés lesz. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 6/2019. sz. előterjesztések határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 13/2019. (I.30.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 6/2019. sz. – ”A
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója felmondásának
tudomásul vétele, valamint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági
igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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4./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázat benyújtására „Városi szegénység” altémában és
az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára
18/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Erről már volt szó. Ez egy Európai Uniós pályázat. Ennek a határideje indokolja tulajdonképpen a
képviselő-testületi ülésünket is, hogy előre kellett hozni, hiszen 2019. január 31-e a határidő. A konzorcium
vezető természetesen a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. Az előterjesztésben
láthatóak az összegek, mennyi önrész kell hozzá, és ezt természetesen a költségvetés tartalmazza. Kérdés,
észrevétel? Kérem, szavazzunk a 18/2019. sz. előterjesztések határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 14/2019. (I.30.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 18/2019. sz. –
”Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázat benyújtására „Városi szegénység” altémában és az ehhez
kapcsolódó döntések meghozatalára” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(3 igen, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának,
SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosítására
15/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Az Alapító Okirat többek között tartalmazza a hajléktalanok nappali ellátásának átvételét,
telephelyek kerülnek ezáltal az Alapító Okiratba, felvételre. Többek között a 1097 Budapest, Gubacsi út 21., 1095
Budapest, Gát utca 25., illetve a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér is bővül, a 1096 Budapest, Haller utca 50.
szám is hozzá fog tartozni. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 15/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 15/2019. (I.30.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 15/2019. sz. –
”Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának, SZMSZ-ének
és Szakmai Programjának módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
6./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-35/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Cs… Gy… személyi térítési díj összegének az elengedése a kérés. Ő kéri a mintegy 35.000,forint elengedését. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-35/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 16/2019. (I.30.) 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 Cs…. Gy…. (1094 Budapest, …. sz. alatti lakos) a
………..n történő benntartózkodásának időtartamára, 2018. december 11-től 2019. április 30-ig fizetendő
személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel elengedi.
Határidő: 2019. január 30.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Köszönöm szépen, a bizottság ülését bezárom, mindenkinek jó étvágyat az ebédhez. Viszont
látásra.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Péter Lajos
bizottsági tag

Pap Andrea
jegyzőkönyvvezető
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