Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Humán Ügyek Bizottsága

Jegyzőkönyv
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 6-án
14.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem
Illyés Miklós – elnök,
Kállay Gáborné,,
Nikodém Lajos,
Torzsa Sándor,
Tornai István
Pál Tibor
Zombory Miklós tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Formanek Gyula alpolgármester, dr. Szabó József aljegyző, dr. Mizsák Ildikó
irodavezető, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Mihályi György alpolgármesteri tanácsadó, Koór Henrietta
csoportvezető, Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Csonka Gyula Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Mezey István tanácsnok, Kiss Erika
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmenti Otthonának intézményvezetője, dr.
Kovács József Ferencváros Egészségügyi Szolgálat igazgatója
Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről
megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. Külön köszöntöm dr. Hosszú Károly urat, a Humánszolgáltatási Iroda új irodavezetőjét. Kérem, pár
szóban mutatkozzon be.
dr. Hosszú Károly: Köszönöm szépen a köszöntőt, 42 éves vagyok. Igazgatásszervező és jogi diplomával
rendelkezem, EU szakjogászi végzettséggel. Jelenleg a közoktatási szakjogászi képesítést igyekszem
megszerezni. Pályafutásomat Esztergomban kezdtem gyakornokként, majd Dorogon osztályvezetőként, ezt
követően Kőszegen osztályvezetőként, majd egy Szombathely melletti településen dolgoztam jegyzőként. 2009től ügyvédként, gyakorlatilag a közigazgatás területén tevékenykedtem, az államháztartás, közigazgatási jog,
munkajog és polgárjog területén. Nagyon szépen köszönöm a megelőlegezett bizalmat és a bizottságnak további
jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a szót.
Kállay Gáborné a bizottság tagja megérkezett a tanácsterembe.
Illyés Miklós A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 31/2013. (III.06.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
66/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatellátásával összefüggő döntések meghozatalára
65/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
3./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárva tartása
53/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
4./ Óvodavezetői pályázatok kiírása
64/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
5./ Javaslat a Platán Idősek Klubja új helyszínen történő elhelyezésére
67/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
6./ Emléktábla elhelyezésének engedélyezése
Sz-138/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
7./ A HÜB 161/2012. (V.16.) számú határozat módosítása
Sz-129/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
8./ Javaslat a 3301. költségvetési sor „Egészségügyi prevenció” felhasználására
Sz-150/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
9./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-128/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
10./ Volt állami gondozottak lakás kérelme
Sz-130-131/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
11./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-127/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
12./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására
Sz-114/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
66/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Ebben az előterjesztésben látjuk, hogy a köznevelési törvény vonatkozó rendlekezéseinek az
átvezetése történt, a kitüntetések adományozásának vonatkozásában. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem,
szavazzunk a 66/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 32/2013. (III.06.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 66/2013. sz. – ”Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelete a
ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről” című – előterjesztést.
Határidő: 2013. március 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatellátásával összefüggő döntések
meghozatalára
65/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdezem, az előterjesztőt van e kiegészíteni valója?
dr. Bácskai János polgármester, elhagyta az üléstermet.
Formanek Gyula: Szeretném felhívi a bizottság figyelmét, hogy nem ez az utolsó ilyen jellegű előterjesztés. A
használati megállapodás még hátra van, ez részben kapcsolódik hozzá. Két Európai Uniós pályázatról szól az
előterjesztés. Az egyik még folyamatban van, a másik már lezárult, és a fenntartás időszakában vagyunk. A két
pályázat jövőbeni működtetését tartalmazza ez a megállapodás, a jogi feltételeket alakítja ki ahhoz, hogy ezek a
pályázatok a jövőben lezárhatóak, fenntarthatóak legyenek. Kérem, hogy támogassák.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 65/2013. sz. előterjesztés három határozati pontból álló javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 33/2013. (III.06.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 65/2013. sz. – ”Javaslat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ feladatellátásával összefüggő döntések meghozatalára” című- előterjesztést.
Határidő: 2013. március 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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3./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárva tartása
53/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdezem, az előterjesztőt van e kiegészíteni valója?
Formanek Gyula: Ebben az évben a bölcsőde intézményét két komoly fejlesztés érinti. Az egyik már
elkezdődött, a Varázskert Bölcsőde megépítése, illetve működési engedélyek megszerzése, éppen a nyári zárva
tartási időszakra fog tolódni, várhatóan szeptember 1-jén fog megnyitni az intézmény.
Szintén a nyári időszakra tervezzük, a Manó-lak Bölcsőde bővítését. Ezért az idei évben a nyári időszak zárva
tartása különös problémát jelent, hiszen a Manó-lak Bölcsőde nyáron nem tudna nyitva tartani, az imént említett
bővítési feladatok miatt, ezért a korábbi évekhez képest, az Aprók Háza Bölcsőde vállalta, hogy egy plusz
csoporttal hozzá járul a nyári zárva tartáshoz, ezzel enyhítve a szülőkre nehezedő terheket. Ezek a javasolt
időpontok egyeztetésre kerültek, ha a Képviselő-testület is elfogadja, akkor a szülők számára is nyilvánosságot
kap, és így ennek megfelelően tudják a nyári szabadságokat időzíteni.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az 53/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 34/2013. (III.06.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 53/2013 sz. - ”A Ferencvárosi
Egyesített Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárva tartása” című- előterjesztést.
Határidő: 2013. március 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
4./ Óvodavezetői pályázatok kiírása
64/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Öt óvodában történik kiírás, két helyen nyugdíjazás miatt, két helyen lejár az öt éves megbízatás,
illetve a Napfény Óvodában már kétszer kiírtuk a pályázatot, de nem lett eredményes. Kérem, szavazzunk a
64/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 35/2013. (III.06.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 64/2013. sz. - ”Óvodavezetői
pályázatok kiírása” című- előterjesztést.
Határidő: 2013. március 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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5./ Javaslat a Platán Idősek Klubja új helyszínen történő elhelyezésére
67/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdezem, az előterjesztőt van e kiegészíteni valója?
Formanek Gyula: A Manó-lak Bölcsődét, mint már említettem a nyári időszakban felújítják, fejlesztik. A fejlesztés
eredményeképpen újabb két csoporttal bővül, viszont így a jelenleg ott működő idősek klubját el kell helyezni. A
javaslat szerint, a Toronyház utca 11. sz. alá kerülne a Platán Idősek Klubja. Ez a FESZGYI telephelye, mely
jelenleg is nyújt idősek számára szolgáltatást, házi segítségnyújtást és étkeztetést. Ez a jelenlegi funkció bővülne
idősklubi szolgáltatásokkal. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az új hely nagyobb, mint a mostani, vélhetően
nagyobb számban tudnak fogadni időseket. További előnye, hogy egy nagy parkkal is rendelkezik, ahol a jó
időben olyan szolgáltatásokat, lehetőségeket tud nyújtani az időseknek, amellyel a korábbiakban ez az idős klub
nem rendelkezett. A költségvetésben a Polgármester úr 30 millió Ft-ot tervezett, ez áll rendelkezésünkre a
felújításra, amennyiben a Képviselő-testület elfogadja, akkor a tervek szerint közbeszerzési eljárás kerülne
kiírásra. Várhatóan nyár közepén, nyár végéig, ezek a munkálatok elvégezhetőek, így nem lenne akadálya, hogy
már az idén megnyithasson.
Pál Tibor: Mekkora összeget sikerült nyerni pályázaton a bölcsőde bővítésére? Sikerült felmérni, hogy honnan
járnak a mostani klubba az ottani vendégek, idősek? Jónak tartja e Alpolgármester úr, hogy ezt a klubot olyan
helyre helyezzük ahol 100 méterre van egy másik idős klub? Történt e gondolkodás arról, hogy a lakótelepen,
más helyen helyezzük el?
Természetesen az igaz, hogy az épület, ahol el kívánjuk helyezni a klubot, az nagyon szép és valóban jó nagy
parkkal rendelkezik. A költségvetés melyik során található ez a 30 millió Ft?
Formanek Gyula: 165 millió Ft-ot nyertünk a bölcsőde-bővítésre, ennek van önrésze, így körülbelül 145 millió Ft
a pályázaton elnyert összeg.
Azzal kapcsolatos felmérés, hogy az idős emberek honnan érkeznek, -feltehetően a klub környezetéből,- nem
készült.
Osztom Képviselő úr aggodalmát arról, hogy egy klub áthelyezése okozhat olyan változást egy idős ember
életében, hogy ha például, távolabb kerül a klub akkor nem veszi igénybe a szolgáltatásait. Ezt próbáljuk
kompenzálni azzal, hogy a jelenlegi hely nagyon lepusztult volt, és jóval kisebb is, remélem az új klubhelyiséget
tudjuk olyan vonzóvá tenni, hogy akik igénybe vették a korábbi klubhelyiséget azok az újat is igénybe veszik.
A közelben lévő másik idősklubbal kapcsolatban pedig remélem, hogy a két klub egymást erősítheti, lehetnek
pozitív hatásai is, egymást kiegészíthetik, közös programokat is szervezhetnek.
A lakótelepen nem találtunk más helyszínt, az önkormányzat tulajdonában nem volt, de szabadon levő helyiség
sem, amely megfelelő lett volna az új klub kialakítására. Egy volt bankfiók jöhetett volna még szóba, mely ugyan
közelebb van a mostani helyhez, de jóval kisebb, mint az előterjesztésben szereplő hely.
A költségvetésben önálló soron szerepel ez a felújítás, kizárólag erre a célra fordítható 30 millió Ft-tal. A kiviteli
tervek szerint ez nem csak a belső munkálatokat, hanem a parkhoz kapcsolódó egyéb munkálatokat is fedezni
tudja.
Pál Tibor: Mindannyian tudjuk, hogy az idős emberek, hogyan működnek. Ha nem ott van a klub, nem ül fel a
buszra, és nem megy el. Óckodom attól, hogy a terv szerint valósuljon meg a Platán Idősek Klubjának az
áthelyezése.
Közös programok most is vannak, a Friss utcai Idősek Otthonában, kétszer is van olyan program, amikor az
összes idős klub tagjai oda mennek, és együtt töltenek pár órát.
Ha jól értem, azt a banki helyiséget nézték meg, ami a Toronyház utca aljában van, és ez nem megfelelő arra,
hogy ott kerüljön kialakításra a klub. Érdemes lenne megnézni, hogy az önkormányzat más üzlethelyiséget
megvásárolhatna, akár a Dési Huber utcában, akár a Kertészeti Vállalat irodahelyiségét. Ezeket is meg lehetne
nézni. Azért mondom, mert ilyen értelemben az a 30 millió Ft, amit erre ráfordítunk, az valójában felesleges
kiadás, mert nem fogják az idősek igénybe venni az új klubot.
Azt gondolom, azt pedig, hogy melyik idős hol él és honnan jár a klubba, meg lehet tudni, a nyilvántartó könyvből.
Ez nem a legjobb megoldás arra, hogy ott idős klubot alakítsunk ki, mert ahány plusz ember járna az új
klubhelyiségbe, az a Friss utcában lévő idősek klubjában is elférne.
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 67/2013. sz. előterjesztés két pontból álló határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 36/2013. (III.06.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 67/2013. sz. - ”Javaslat a Platán
Idősek Klubja új helyszínen történő elhelyezésére” című- előterjesztést.
Határidő: 2013. március 7.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
6./ Emléktábla elhelyezésének engedélyezése
Sz-138/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Varga Katalin, József Attila díjas írónő számára szeretnénk emléktáblát állítani. Kérem,
szavazzunk az Sz-138/2013. sz. előterjesztés két pontból álló határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 37/2013. (III.06.) sz.
Határozat
1./ Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az „Ebben a házban lakott Varga Katalin (1928-2011), író, költő,
szerkesztő, 34 verseskötet és gyermekregény alkotója, a Barátom Bonca, a Gőgös Gúnár Gedeon, a Mosó Masa
mosodája írója. Ferencvárosi Önkormányzat – 2013.”szövegű emléktábla állításával adózik Varga Katalin írónő
munkásságának, amennyiben a lakóközösség támogatását tartalmazó közgyűlési döntés a Polgármesteri
Hivatalhoz benyújtásra kerül.
Határidő: 2013. március 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármester urat a Poschacher Kft-vel történő megbízási
szerződés megkötésére 2013. évi költségvetés 3143 „Szociális és köznevelési feladatok” sor terhére.
Határidő: 2013. március 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
7./ A HÜB 161/2012. (V.16.) számú határozat módosítása
Sz-129/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-129/2013. sz. előterjesztés két pontból álló határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 38/2013. (III.06.) sz.
Határozat
1.A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
kérelmének helyt ad.
Határidő: 2013. március 6.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármester urat a 2012. június 26-án kötött támogatási
szerződés módosítására azzal a tartalommal, hogy a Támogatott a 2012. évi költségvetés 3143. számú sorának
terhére megállapított támogatást 2013. április 30. napjáig használhatja fel, és a felhasználásról 2013. május 15.
napjáig köteles elszámolni.
Határidő: a támogatási szerződés módosítására: 2013. március 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
8./ Javaslat a 3301. költségvetési sor „Egészségügyi prevenció” felhasználására
Sz-150/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdezem, az előterjesztőt van e kiegészíteni valója?
Formanek Gyula: Az egészségügyi prevenciós sor elsősorban olyan feladatokat tartalmaz, amelyek az
egészségügyi szűrések tárgykörébe tartoznak. Minden évben van egy visszatérő elem, a tüdőszűrés amely
ennek a 7,6 millió Ft-nak a felét lefoglalja. Már most tudjuk, hogy ez a 3 millió Ft nem kerül felhasználásra, hiszen
a lakokosság részvétele, nem olyan számban történik mint kellene, ezért mindig egy jelentős maradék összeg
keletkezik ezen a soron. Ez évről évre visszatérő probléma, de ezt a tervezéskor nem tudjuk figyelembe venni.
Ezért tesz kísérletet arra az előterjesztés, hogy amennyiben marad pénz, akkor egyéb szűrési programok is
megvalósulhassanak.
A korábbi években volt az óvodások részére nyújtott szűrésprogramunk, ami a fog és szájápolással kapcsolatos.
Bizonyára találkoztak önök is ezzel a vállalkozó egészségügyi dolgozóval, aki fognak öltözve próbálta a
gyerekeknek elmagyarázni a korszerű fogápolást. Ez az idén kimaradt. Egy millió Ft-ba került volna ez a
szűrésprogram, de sajnos nem fért bele az idei költségvetésbe.
Új elemeként viszont bekerült négy olyan szűrő program, amely konkrét betegségek szűrését szolgálja. Ezek a
FESZ Kft szervezésében kerülnének megrendezésre.
Nikodém Lajos: Tudom, hogy a gyerekekre nagy hatást kell gyakorolni, hogy felkeltsék az érdeklődésüket. Az
Alpolgármester úr által említett szájápolással kapcsolatos programot, nagyon fontosnak tartom, és fel kell hívni
Polgármester úr figyelmét, hogy a következő költségvetés módosításakor ezt az összeget biztosítsa, hiszen ha a
gyerek úgy jön ki az óvodából, hogy nem tekinti fontosnak a fogmosást, akkor erre később –általánosközépiskolában- nagyon nehéz rászoktatni.
Formanek Gyula: Természetesen tervezzük ennek a programnak a megvalósítását, csak ezt megpróbáljuk a
Népegészségügyi Hivatal munkatársaival ellátni, hiszen így ingyenes vagy legalábbis jóval kisebb összegbe
kerül.
Javasolom az Elnök úrnak, hogy legyen egy plusz határozati javaslat arról, hogy a következő költségvetés
módosításakor, amennyiben a Polgármester úr talál fedezetet, akkor ezt az 1 millió Ft-ot erre a célra terjessze
akár a Képviselő-testület, akár a bizottság elé.
Illyés Miklós: Az Sz-150/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatát kiegészítem azzal negyedik pontként, hogy
a bizottság felkéri Polgármester urat, hogy a legközelebbi költségvetés módosításnál az óvodások fogászati
prevenciójára a 3301-es költségvetési sort 1 millió Ft-tal emelje meg. Kérem, az elhangzott módosítással
szavazzunk az Sz-150/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 39/2013. (III.06.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy:
1. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301.
számú előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Tüdőszűrő vizsgálat technikai költsége
- Kerületi szociális és egészségügyi intézmények
bemutatására kiadmány készítése (grafikai és szerkesztési feladatok)
- Családi Sport- és Egészségnap rendezésére
- Óvodás zöldnap az egészséges életmódra nevelés tükrében
- Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok
- Rehabilitációs úszás
Határidő: 2013. március 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök

3 400 000 Ft
800.000 Ft
1 500 000 Ft
200 000 Ft
700.000 Ft
1 000 000 Ft

2. a határozat 1. pontjában a tüdőszűrő vizsgálat technikai költségére meghatározott keretéből a fennmaradó
összeget, 2013. augusztus 01. napjától a kerületi szociális és egészségügyi intézmények bemutatását célzó
kiadmány nyomdai és postai költségeire biztosítja.
Határidő: 2013. augusztus 01.
Felelős: Illyés Miklós elnök
3. felkéri a Polgármester urat, hogy a 3301. számú költségvetési előirányzat terhére az egészségügyi prevenciós
rendezvények megrendezéséről gondoskodjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4. felkéri Polgármester urat, hogy a következő költségvetés módosításnál az óvodások fogászati prevenciójára a
3301-es költségvetési előirányzat sor terhére 1 millió Ft biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: a költségvetés következő módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
A 9-12. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a HÜB 40-46/2013. (III.06. ) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Illyés Miklós: A nyílt ülést bezárom.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Molnár Viktória
jegyzőkönyvvezető
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