Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. március 27-én
13.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kulpinszky Eleonóra
Mezey István,
Péter Lajos,
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, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Apollónia Aranka
irodavezető, dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Tóth
Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Koór Henrietta
csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Dr. Kovács József Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Mechler András
FESZ KN Kft. igazgató-helyettese, Bakonyi Ágnes Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetője, Szilágyiné Végh
Csilla, Baranyi Krisztina képviselő.
Illyés Miklós: Szeretettel köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjait, Polgármester Urat,
Alpolgármester Asszonyt és Alpolgármester Urat, Irodavezetőinket és Aljegyző Urat, és minden kedves
megjelentet. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 34/2019 (III.27.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására
80/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás
hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
63/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
3./ A Budapest, IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű
tevékenységet folytató Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére
65/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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4./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club jubileumi támogatására
71/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Alapítványok támogatási kérelmei
74/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
6 ./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórum megalakításának és
működésének szabályai meghatározására, valamint képviselő delegálása a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei
Intézmények Érdekképviseleti Fórumába
78/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat az 1. számú háziorvosi körzet működtetésére
Sz-88/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ 2018. évi egészségügyi alapellátási pályázat megvalósításának módosítására irányuló kérelmek
Sz-86/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a 19. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-87/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.
26.) önkormányzati rendelet módosítására
80/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: A szociális és gyermekjóléti intézményeket és a bölcsődéket érintően van most előttünk az
előterjesztés 1. mellékletben szereplő, egyes szolgáltatásokért fizetendő térítési díjváltozás. Fontos, hogy a
személyi térítési díjak nem módosulnak. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 80/2019. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 35/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 80/2019 sz. –
”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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2./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első
megbízás hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
63/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Zombory Miklós: Tavaly Zsellérné Mikóczi Eszter, a Ferencvárosi Liliom Óvoda vezetője járt jól, hogy nem
kellett pályázati eljárást lefolytatni, most Bakonyi Ágnes, a Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetője van
ebben a helyzetben, aki a körünkben van. Had mondjam el, hogy nem csak a törvény engedi, hanem a munkája
is olyan, hogy meg is érdemli. Szeretném kiemelni, mert munkaközösségi vezető is, és ezt is maximálisan ellátja,
szeretném ezt a jegyzőkönyv kedvéért elmondani. Másodszorra meg van az a lehetőség, hogy nem kell neki
pályázni, ha a nevelőtestület és a szülői közösség szavazással támogatják. A közösség is 100%-ban javasolta,
hogy másodszor is szeretnék a körükben látni az Óvodavezetőt, és kérem, hogy támogassák.
Illyés Miklós: Holnap ez részletezve is lesz a képviselő-testületi ülésen. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk
a 63/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 36/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 63/2019 sz. – ” A
Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás
hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
3./ A Budapest, IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű
tevékenységet folytató Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére
65/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Torzsa Sándor: Ez remek alkalom arra, hogy egy pár gondolatot váltsunk az egyre súlyosbodó drogkérdésről.
Országos szinten az utóbbi években nagyon súlyosan átalakult a drogpiac, és egyre több szintetikus kábítószer
jelent meg, és felváltotta a klasszikus drogokat. Ma ott tart az ellátórendszer, hogy korábban pontosan tudták azt,
hogy akik drogfogyasztással bekerülnek egy ilyen ellátási helyzetbe, milyen kábítószert fogyasztanak, tudták azt,
hogy kokain, vagy tudták azt, hogy marihuána származék. Ma már azt sem tudják, hogy mi a hatóanya g sok
esetben. Olyan új kihívások jelentek meg itt az elmúlt években, amelyeken azt tapasztalom, hogy a magyar
ellátórendszer semennyire sem volt felkészülve. Éppen ezért, én a Polgármester Úrnak, megfogalmazok egy
javaslatot, hogy a probléma mivel folyamatosan nő, ezért azt gondolom, nem csak egy kerületnek a kihívása az,
hogy a „droggal szemben harcoljon”, hanem talán azért jó lenne az, ha azt látnánk, hogy mind a 23 kerület
felelősséget vállal Budapesten. Azt lehet hallani, hogy más kerületek az ilyen típusú ellátásokat az elmúlt
években leépítették, ezért mint fővárosi képviselő, nagy tisztlettel javasolom, hogy kezdeményezze azt a
Főpolgármester Úrnál, hogy egyrészt Budapest is vállaljon ebben szerepet, meg mind a 23 kerületben, ne csak
Ferencvárosban legyen Kék Pont, és ez a droggal kapcsolatos ellátási kihívások arányosabban különüljenek el,
mert egyáltalán nem csak Ferencváros kihívása ez. Ugyanúgy probléma ez például Józsefvárosban,
Terézvárosban, Erzsébetvárosban is.
Kállay Gáborné: Szerintem Torzsa Sándor egy kicsit lemaradt itt a dolgokról, az a benyomásom, egyrészt,
hogyha mondjuk eljárna a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumra. Nagyon sokan eljönnek, hogy nem kapnak
meghívást, attól még el lehet jönni. A lényeg az, hogy talán tudja, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt jelentette
be Főpolgármester Úr, hogy fővárosi szintre emeli a kábítószerügyi egyeztetést. Szerintem „nyitott ajtókat
dönget”, most alakul a fővárosi kábítószerügyi egyeztetés, és nyilvánvaló, hogy ez is ugyanolyan 3
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munkacsoportban fog működni, mint ahogyan például ez nálunk is történik. Kezelés, ellátás, prevenció, és a
megelőzés.
dr. Bácskai János: Torzsa Úr nincs jól informálva, az még önmagában nem baj, de akkor legalább kérdéseket
tegyen fel, ne pedig állításokat különösebb adatok nélkül. Meglepő állítások lesznek majd a jegyzőkönyvben,
amik nincsenek alátámasztva adatokkal és számokkal. Alpolgármester Asszony felvázolta a helyzetet,
Ferencváros mindig élmezőnybe tartozott a drogellenes küzdelemben. Most meg különösen, hiszen a Balázs
Béla utca és a Márton utca sarkán, hogyha meglátogatja azt az intézményt, akkor Magyarországon egyedülálló
közösségi térként működik a Konkáv Közösségi Ház kiállítása. A Főváros a mai közgyűlésen el is fogadta
előterjesztésben a Kábítószer Fórum teljes fővárosra való kiterjesztését, és ebben elég komoly mintaként szolgált
a Ferencváros, és még egy-két kerület igen jó ellátó és megelőző rendszere. Kérem, az illetékesektől, hogy ami
rendelkezésre álló anyag, a mai fővárosi előterjesztés, azt én máris tudom adni, és a kerületben eddig
történteket, hogyha összeszednék Torzsa Úr számára, hogy eligazodjék az adatokban. T alán azt is
mondhatnánk, hogy ebben is Ferencváros az élenjárók közé tartozik.
Torzsa Sándor: Igyekezetem viszonylag udvarias formában javaslatot tenni Polgármester Úrnak. Kicsit
elbeszélünk egymás mellett, én nem Ferencvárost kritizálom. Azt gondolom, hogy Ferencváros elég sokat tesz
ezért, én azt kritizálom, hogy más szomszédos kerületek pedig nem teszik ezt. Ebből kifolyólag nekem van egy
olyan félelmem, és ezért kérem a Polgármester Urat, hogy a Fővárosban járjon el. Péter Lajos Úr javasolja
nekem, hogy mondjam ki, hogy a VIII. kerületről beszélek. A VIII. kerület folyamatosan építi le ezt a típusú
szolgáltatását, ez aránytalanul egyre nagyobb terhet jelenthet akár nálunk itt Ferencvárosban. Mikor ezt a
félelmemet osztottam meg Polgármester Úrral, közben egyébként látjuk azt, hogy a számok nemhogy javulnának
fővárosi szinten, és nem érezzük azt, hogy arányosan vállalnának a kerületek ebből terhet. Ferencváros, tény és
való, és én ezt hangsúlyozom, hogy élen jár, de talán éppen ezért Polgármester Úrnak lehet kezdeményezése,
hogy hasonló terheket vállaljanak más kerületek is, akkor lehet, hogy hatékonyabb lenne ez a drogellenes harc.
Most „szélmalom harcot vívunk”.
Kállay Gáborné: Szerintem akkor nyissunk majd erről vitát, hogyha Torzsa Sándornak majd kellő információja
lesz erről, hogy a VIII. kerületben mi folyik kábítószer ügyben, meg Pesterzsébeten, vagy Kőbányán, illetve az
összes kerületben, akivel már együttműködési megállapodást kötöttünk. A VIII. kerületben is egy nagyon
mintaszerű program zajlik kábítószer ügyben. Szerintem tanulmányozza, hogy m i folyik a VIII. kerületben, meg az
összes többi kerületben.
Illyés Miklós: Kérem Alpolgármester asszonyt, hogy tegyen javaslatot. Az előterjesztésben egy épületnek, egy
helyiségnek a bérbeadásáról van szó. Meddig történjen a bérbeadás, és mennyit kelljen fizetniük érte?
Kállay Gáborné: 12.800,- Forint + ÁFA lenne a javaslatom a havi bérleti díjra és 2021. december 31-ig kötnénk
szerződést.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 65/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az
elhangzott kiegészítéssel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 37/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 65/2019 sz. – ” A
Budapest, IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet
folytató Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére” című – előterjesztést azzal a
kiegészítéssel, hogy 12.800,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettség, 2021. december 31-ig szóló határozott
idejű bérleti jog megjelölésével.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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4./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club jubileumi támogatására
71/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A költségvetésben ezt az idei jubileumi összeget, ezt már a költségvetésben biztosítottuk, most ez
két felé van bontva, egyrészt egy 75.000.000,- forintos összegre, ami a korábbi céloknak megfelelő, valamint
25.000.000,- forintos összeg a jubileumi rendezvények programra, kiállításokra.
Torzsa Sándor: Félreértés nem essék, én nem vagyok az ellen, hogy a sportot támogassuk, vagy esetleg a
Fradit támogassuk, de azért ezt egy picit túlzó összegnek tartom. Egyébként sem nagyon volt olyan hagyomány,
hogy jubileumi évfordulókon támogatjuk a Ferencvároshoz kötődő intézményeket. Nem emlékszem arra, hogy a
kórházainkat kerek évfordulón nagyon támogattuk volna ilyen nagyobb „csinos” összeggel, vagy az iskoláinkat,
pedig azok is rászorulnának, mint a Ferencvárosi Torna Club. Ennél én súlyosabb gondnak látom azt, hogy a
sportot ennyire kontra produktívan, főként a focit támogatjuk, az egy kicsit ilyen szocialista időket idéz. Mindenütt
ilyen pártkáderek által kinevezett sportvezetőket látok, akik egyre drágábbak és cserében a teljesítmény is egyre
rosszabb. Nem biztos, hogy egyébként jót tesz a focinak az, hogyha ekkora nagy összegekkel „kitömjük”, mert
hogy pont úgy működnek, mint a sport klubok, mint a szocialista nagyvállalatok. Érdemes ezt végiggondolni. Nem
fogom ezt megszavazni, nem fogom támogatni. Egyrész 526-szor nagyobb szüksége lenne az egészségügynek
erre a forrásra, 526-szor nagyobb szüksége lenne bármely kerületi iskolának erre a pénzre. Soha nem
támogattuk ezeket az intézményeket kerek évfordulón. Nem tudom megérteni, hogy miért pont a Fradit
támogatjuk.
dr. Bácskai János: Nem tudom, hogy Torzsa Úr elolvasta-e az előterjesztést. Nem a Fradi Futball Kft-je kapja
ezt a pénzt, másrészt, hogyha megnézi az egyesületi rangsorban az egyes szakosztályokat, akkor meg fog
lepődni, hogy a 18 szakosztály több mint a felében a Fradi a bajnok.
Baranyi Krisztina: A Fradit eddig szerződés keretében támogattuk, aminek bár a céljai soha nem teljesültek,
utánpótlásnevelés helyett inkább a gazdasági igazgató bérét támogattuk meg, aztán később lett egy módosítás,
hogy már csak az 50%-át lehet bér, bérjellegű költségekre fordítani ennek az összegnek. Az lenne a kérdésem,
hogyha megállapodás sincs, szerződés sincs, akkor milyen elszámolás szerint lehet majd azt ellenőrizni, hogy
azt a 25 millióval még meg is fejelt összeget mire költik, lesz-e ez a következő évben is egy ugyanilyen szerződés
nélküli újabb 75 millió forint, illetve a kerület ezek szerint a Fraditól elválasztva a 25 millió forintért ünnepli a Fradi
születésnapját. Nem akarok én is a demagógia hibájába esni, de például a közel ilyen korú Bakáts Téri ÉnekZenei Általános Iskola születésnapját nem nagyon támogattuk, nemhogy 100 millió forinttal, de ennek a
töredékével sem. Mikor lesznek ilyen jeles évfordulók más intézményeknél is megünnepelve, de inkább az a
kérdésem, hogy ha egyszer ilyen összeget áldozunk a Fradira egy évben, akkor azoknak a céloknak a
teljesülését azt mi alapján fogjuk majd tudni megnézni?
dr. Bácskai János: Képviselő Asszonynak is javaslom, alaposan olvassa el az előterjesztést. A határozati
javaslat teljesen egyértelműen fogalmaz. Szerződés megkötésére hatalmaz fel, a szerződést természetesen Ön
is megnézheti, előtte, utána is, és az, hogy itt most a lélegeztető gép demagógiáját ho zzák elő most már
másodízben a mai napon, én ezt visszautasítom. Akkor van ehhez joguk, hogyha tettek hasonló javaslatot, akár a
költségvetésnél, akár bármikor máskor.
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 71/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 38/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 71/2019 sz. – ”
Javaslat a Ferencvárosi Torna Club jubileumi támogatására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 2 nem)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
5./ Alapítványok támogatási kérelmei
74/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Alapítványok támogatási kérelmei vannak előttünk, méghozzá 5 összesen. Ebből az elsőre már a
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság javaslatát megtette a Képviselő-testület felé. A Moravcsik
Alapítványnak van egy kérése, Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány, Albert Flórián Labdarúgó
Utánpótlás és Sportalapítvány és a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány. Megkérem az illetékes
alpolgármestereket, hogy javasoljanak összegeket.
Zombory Miklós: A „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítványnak 900.000,- Forintot javaslok.
Kállay Gáborné: A Moravcsik Alapítványnak 500.000,- Forintot, a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért
Alapítványnak 600.000,- Forintot, Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítványnak 300.000,- Forintot
javaslok.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 74/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az elhangzott
kiegészítéssel.
ESZSB 39/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 74/2019 sz. –
”Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy Moravcsik Alapítványnak
500.000,-Forint, a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítványnak 600.000,- Forint, az Albert Flórián
Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítványnak 300.000,- Forint, és a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért
Alapítványnak 900.000,- Forint összeg megjelölésével.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
6 ./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórum megalakításának
és működésének szabályai meghatározására, valamint képviselő delegálása a Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórumába
78/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Létrehozzuk ezt a fórumot, és ha minden igaz, akkor a mindenkori szociális ügyekért felelős
bizottság elnökét delegáljuk ebbe a fórumba. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 78/2019. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 40/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 78/2019 sz. –
”Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórum megalakításának és
működésének szabályai meghatározására, valamint képviselő delegálása a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei
Intézmények Érdekképviseleti Fórumába” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat az 1. számú háziorvosi körzet működtetésére
Sz-88/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Dr. Szíjártó Csaba László újabb 5 évre kapná meg a feladatot. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk az Sz-88/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 41/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fa) és fb) pontja alapján
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IV. 25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 1. sz.
háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, Közraktár u. 24. (hrsz: 37097/0/A/24) sz. alatti orvosi
rendelőhelyiségben a „Step by Step 96” Bt. egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért felelős Dr. Szíjártó
Csaba László orvossal, 2019. május 21-től 2024. május 31-ig, az Sz-88/2019. számú előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal feladatellátási szerződést köt, és egyben felkéri Polgármestert a feladatellátási
szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
8./ 2018. évi egészségügyi alapellátási pályázat megvalósításának módosítására irányuló kérelmek
Sz-86/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Három fogorvos, aki átkerült a Gyáli útról a Toronyház utcába, kérik, hogy a megpályázott
összeget az új helyiségbe költözve használhassák fel. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-86/2019.
sz. előterjesztések „A” határozati javaslatairól.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
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ESZSB 42/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Dokt-Orál Bt. egészségügyi
szolgáltató (Dr. Borics Éva) számára nyújtott támogatás felhasználási időpontjának 2018. április 01 – 2019.
augusztus 31. közötti időszakra történő módosításához, valamint a pályázati támogatás céljának kiegészítéséhez
légkondicionáló berendezés beszerzési költségeivel, egyebekben a benyújtott pályázat szerinti változatlan
feltételekkel és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződést módosító szerződés aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 43/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Fog-Mű Bt. egészségügyi szolgáltató
(Dr. Horváth Ildikó) számára nyújtott támogatás felhasználási időpontjának 2018. április 01 – 2019. augusztus 31.
közötti időszakra történő módosításához, valamint a pályázati támogatás céljának kiegészítéséhez
légkondicionáló berendezés beszerzési költségeivel, egyebekben a benyújtott pályázat szerinti változatlan
feltételekkel és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződést módosító szerződés aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
ESZSB 44/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Dr. Kiss Pál Zsolt egyéni vállalkozó
egészségügyi szolgáltató, fogorvos számára nyújtott támogatás felhasználási időpontjának 2018. április 01 –
2019. augusztus 31. közötti időszakra történő módosításához, valamint a pályázati támogatás céljának
kiegészítéséhez légkondicionáló berendezés beszerzési költségeivel, egyebekben a benyújtott pályázat szerinti
változatlan feltételekkel és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződést módosító szerződés aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
9./ Javaslat a 19. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-87/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Egy helyettesítési rend fog megváltozni a 19. számú háziorvosi körzetben. Kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk az Sz-87/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
ESZSB 45/2019. (III.27.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.)
rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő
egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében
meghatározott 19. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2017. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig a
Medico Line Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Örsi Krisztina háziorvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz.
mellékletében a helyettesítési rend az alábbiak szerinti módosításához 2019. április 01-től:
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„Helyettesítés rendje:
Dr. Pataki Éva
hétfő és szerda: 08.00-12.00., 1091 Budapest, Üllői út 65-67.
Dr. Szuhács Dóra
kedd és csütörtök: 15.00-19.00. 1091 Budapest, Üllői út 65-67.
Dr. Awid Adnan
péntek: 15.00-19.00. 1091 Budapest, Üllői út 65-67.
Dr. Király Edit
saját rendelési idejében, 1091 Budapest, Üllői út 65-67.
Dr. Pálvölgyi Gabriella
saját rendelési idejében, 1091 Budapest, Üllői út 65-67.”
és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Pap Andrea
jegyzőkönyvvezető
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