Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Humán Ügyek Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. augusztus 23-án
14.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:

Illyés Miklós – elnök,
Kállay Gáborné,
Mészáros László,
Nikodém Lajos,
Pál Tibor,
Tornai István,
Zombory Miklós.

Hivatal részéről: dr. Bácskai János – polgármester,
Formanek Gyula – alpolgármester,
dr. Paksi Ilona – aljegyző,
dr. Horváth Péter – irodavezető,
T. Zuggó Tünde – alpolgármesteri főmunkatárs,
Borsa József – irodavezető,
dr. Gáspár László – irodavezető,
Csorba Lajos – kisebbségi tanácsadó,
Mezey István – tanácsnok,
Varga Brigitta – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:

Dr. Jelinek Benjamin – FESZ Kft.,
Hidasi Gábor – képviselő,
Völgyesi Attila – Oktatási, Kulturális és Sport Iroda munkatársa
Czeglédy Beatrix – Oktatási, Kulturális és Sport Iroda munkatársa
Csonka Gyula – Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Szabó István –

Illyés Miklós: Köszöntöm a bizottság tagjait, a Hivatal meghívott előadóit, vendégeinket, Polgármester
urat. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A meghívóban
szereplő első napirendi javaslathoz kiosztásra került a 187/4/2011. számú előterjesztés, mely a
könyvvizsgálói véleményt tartalmazza. A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
(Az ülésterembe érkezik Kállay Gáborné képviselő, a bizottság 7 fővel van jelen.)

Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
HÜB 223/2011. (VIII.23.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ JAT
187/2011., 187/2-4/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása
(I. forduló)
182/2011., 182/2-3/2011., 182/5/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a 24. sz. felnőtt háziorvosi körzet megszüntetéséről és a Ferencváros közigazgatási
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosítása
183/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
4./ A Képviselő-testület 133/2011. (IV.06.) számú határozatának hatályon kívül helyezése – a
Jégcsarnok hasznosítása
190/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
5./ Vezetői munka értékelése
160/2011., 160/2/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
6./ „Hogyan válasszunk sportágat” kiadvány megrendelése
Sz-479/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
7./ Emléktábla állítása a Lenhossék u. 3. sz. ház falán
Sz-480/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
8./ A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi tanterv módosításának és kiegészítésének elfogadása
Sz-481/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
9./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI új Pedagógiai programjának elfogadása
Sz-482/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
10./ Dr. Vörös Marianna felnőtt háziorvos kérelme megállapodásának megszüntetésére
2011. szept. 01-től
Sz-476/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
11./ Méltányossági segély átmeneti kérelmek
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Sz-477-478/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Pál Tibor: Korábbi bizottsági ülésen megjelentek anyukák, akik bölcsőde ügyben szeretnének a
bizottsággal tárgyalni. Azt kérdezték, hogy mikor kerülhet sor erre a találkozóra? Felvetődött már
bizottsági ülésen a Dandár utcai ÖNO helyzete. Úgy tudom, hogy még mindig nem működik. Mikortól
várható a működése. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság kért egy vizsgálatot ez ügyben. Ez a vizsgálat
hol tart?
Illyés Miklós: Az első kérdésre majd válaszolok, a második kérdés megválaszolására felkérem Dr.
Gáspár László irodavezető urat.
Dr. Gáspár László: A működési engedélyeztetési eljárás felfüggesztését kértük, mivel az ÁNTSZ-től
nem kaptuk meg az engedélyt. Az ÁNTSZ már megküldte, hogy milyen hiányosságokat pótoljunk az
engedélyük megadásához. Az Iroda már kért írásos tájékoztatást a Vagyonkezelési és Felújítási
Irodától, hogy a hiányok pótlása mennyibe kerülne.
Illyés Miklós: Az anyukákkal szeptember közepén tervezünk egy találkozót. Természetesen felvesszük
velük a kapcsolatot, illetve akiket a bizottság tagjai közül érdekel a téma meghívást kapnak.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ JAT

187/2011., 187/2-4/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
módosítása (I. forduló)
182/2011., 182/2-3/2011., 182/5/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel?
Illyés Miklós: Kérem, először külön a 182/5/2011. sz. előterjesztés határozati javaslatáról szavazzunk.
182/5/2011. sz. előterjesztés
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 226/2011. (VIII.23.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 182/5/2011. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (I.
forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. augusztus 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
182/3/2011. sz. előterjesztés
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 227/2011. (VIII.23.) sz.

Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 182/3/2011. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (I.
forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. augusztus 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: A költségvetési módosításnak az egészéről, kifüggesztésről kérem, szavazzunk.
182/2011. sz. előterjesztés
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 228/2011. (VIII.23.) sz.

Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 182/2011. sz. – ”Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (I. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2011. augusztus 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a 24. sz. felnőtt háziorvosi körzet megszüntetéséről és a Ferencváros közigazgatási
területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosítása
183/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
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Illyés Miklós: Ehhez a 3. napirendi ponthoz van egy másik kapcsolódó javaslat a 10. napirend. A
doktornő nyugdíjba megy és a körzetet a többi háziorvos között osztanánk fel. Kérem, a határozati
javaslatot támogassuk.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 229/2011. (VIII.23.) sz.
Határozat
1./ A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 183/2011. sz. –
”Javaslat a 24. sz. felnőtt háziorvosi körzet megszüntetéséről és a Ferencváros közigazgatási területén
lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosítása” című –
előterjesztést.
Határidő: 2011. augusztus 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1999.(IV.30.) rendelet 4. sz. melléklet II. fejezet 4.
pontjának 17. bekezdése alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a 24. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására
a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel, Dr. Vörös Marianna ellátásért felelős háziorvossal kötött megállapodás,
közös megegyezéssel való megszüntetéséhez, 2011. szeptember 1-től.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
4./ A Képviselő-testület 133/2011. (IV.06.) számú határozatának hatályon kívül helyezése – a
Jégcsarnok hasznosítása
190/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Formanek Gyula: A korábbi bizottsági, illetve képviselőtestületi üléseken elhangzott az a kérés, hogy a
Jégcsarnok ügyében készüljön egy olyan előterjesztés, ami a Jégcsarnok 2011-2012-es tanévére,
illetve a következő tanévre egy megnyugtató megoldást javasolna. Korábban volt a Hoki Akadémia
Egyesületnek egy kérése, amelyben vállalta volna a Jégcsarnok üzemeltetését és bizonyos
szolgáltatásokat nyújtott volna az Önkormányzat számára. Illetve a korábban üzemeltető Weöres
Sándor Általános Iskolának is érkezett egy hasonló jellegű kérése, amely hasonló módon vállalta volna
az Önkormányzat igényeinek megfelelően az üzemeltetést. Mi a feleket „leültettük” és a köztük lévő
megállapodásnak az eredménye ez az előterjesztés. Az előterjesztés arról szól, hogy a Weöres Sándor
Általános Iskola vállalja a 2011-2012-es tanévre a Jégcsarnok üzemeltetés költségeit, működtetését.
Továbbá a Jégcsarnokban délelőtti tanóra keretében folyó korcsolyaoktatást elvégezni, felügyelni. A
szabad kapacitását viszont egy bérleti megállapodásban, egy bérleti szerződésben a Hoki Akadémia
Egyesület részére biztosítaná. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Egyrészt biztosítottnak
látjuk azt, hogy a tanóra keretében történő korcsolyaoktatás továbbra is jó kezekben marad, illetve az
ott folyó egyesületeknek biztosított jégfelület is biztosítottá válik. Kérem a bizottságot, hogy támogassa
az előterjesztést és fogadja el az ott levő három határozati javaslatot.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 230/2011. (VIII.23.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 190/2011. sz. – ”A
Képviselő-testület 133/2011. (IV.06.) számú határozatának hatályon kívül helyezése – a Jégcsarnok
hasznosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. augusztus 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
5./ Vezetői munka értékelése
160/2011., 160/2/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
160/2011. sz. előterjesztés
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 231/2011. (VIII.23.) sz.

Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 160/2011. sz. – ”Vezetői
munka értékelése” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. augusztus 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
160/2/2011. sz. előterjesztés
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 232/2011. (VIII.23.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 160/2/2011. sz. – ”Vezetői
munka értékelése” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. augusztus 26.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
6./ „Hogyan válasszunk sportágat” kiadvány megrendelése
Sz-479/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 233/2011. (VIII.23.) sz.

Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága a 3485. sz. költségvetési sor terhére 128.520.- Ft értékben támogatja a
„Hogyan válasszunk sportágat” c. kiadvány megrendelését 12 példányban.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
7./ Emléktábla állítása a Lenhossék u. 3. sz. ház falán
Sz-480/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.
8./ A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi tanterv módosításának és kiegészítésének
elfogadása
Sz-481/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 235/2011. (VIII.23.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága:
1./ jóváhagyja a József Attila Általános Iskola és AMI Helyi tantervének módosítását és kiegészítését.
2./ felkéri a Polgármester urat a jóváhagyási záradék aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
9./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI új Pedagógiai programjának elfogadása
Sz-482/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 236/2011. (VIII.23.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága:
1./ jóváhagyja a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI új pedagógiai programját és ezzel
egyidejűleg az eddig érvényben lévő pedagógiai programot visszavonja.
2./ felkéri a Polgármester urat a jóváhagyási záradékok aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
10./ Dr. Vörös Marianna felnőtt háziorvos kérelme megállapodásának megszüntetésére
2011. szept. 01-től
Sz-476/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.
11./ Méltányossági segély átmeneti kérelmek
Sz-477-478/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.
Illés Miklós: Köszönöm a tartalmas bizottsági ülést, az ülést bezárom.
k.m.f.

Illyés Miklós
elnök
Tornai István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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