Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Humán Ügyek Bizottsága

Jegyzőkönyv
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. december 5-én
14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:

Formanek Gyula alpolgármester,
dr. Szabó József irodavezető,
dr. Mizsák Ildikó irodavezető-helyettes,
Dr. Gáspár László irodavezető,
T. Zuggó Tünde alpolgármesteri főmunkatárs,
Mihályi György alpolgármesteri tanácsadó,
Temesiné Apollónia Aranka irodavezető,
Szűcs Balázs főépítész,
Koór Henrietta csoportvezető,
Molnár Viktória – jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Hidasi Gábor képviselő, Mezey István tanácsnok, Kovács Imre Mitykó János pályázók, Ferenczy
Lászlóné, Czakóné Dobó Krisztina, Veresné Tóth Mónika
Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről
megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban javasolom, a 319/2012. sz. előterjesztést vegyük fel 16. napirendi
pontként. Kérem, szavazzunk.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 352/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a 319/2012. sz. –” Az Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvétel támogatása” című- előterjesztést 16. napirendi pontként napirendre veszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a napirend egészéről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 353/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatói pályázat kiírása
298/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
299/2012.,299/2/2012 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ 2013. évi költségvetési koncepció
300/2012., 300/2/2012 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
302/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
303/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének elfogadása
309/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat az oktatási intézmények működtetésével összefüggő intézkedések meghozatalára, és tájékoztató az
eddig megtett intézkedésekről
306/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
8./ Alapító Okiratok módosítása
308/2012., 308/2/2012 sz. előterjesztések
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
9./ Küldetés Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítása
293/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
10./ VII. kerületi Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése
294/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
11./ A 378/2011.(XII.7.) számú határozat módosítása
295/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
12./ A 223/2012. (V.17.) számú határozat módosítása
311/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve
287/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület támogatási szerződésének módosítása
Sz-624/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
15./ Rácz Kálmán Lajosné támogatási szerződésének módosítása
Sz-623/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./ Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
319/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
17./ Király Fruzsina szülő személyi térítési díj csökkentése iránti kérelme
Sz-621/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
( 8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
Illyés Miklós: Első napirendünk a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatói pályázat kiírása.
Mivel az egyik pályázó zárt ülést kért, ezért most zárt ülést rendelek el.
Az 1. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 354-356/2012 (XII.05) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
299/2012., 299/2/2012 sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Torzsa Sándor és Tornai István a bizottság tagjai elhagyták a tanácstermet
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 299/2012. sz. előterjesztésről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 357/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 299/2012. sz. – ” Budapest Főváros
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 299/2/2012. sz. előterjesztésről..
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HÜB 358/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 299/2/2012. sz. – ” Módosító javaslat
a 299/2012. számú (2012. évi költségvetés módosítása) előterjesztéshez” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
3./ 2013. évi költségvetési koncepció
300/2012., 300/2/2012 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról.
Torzsa Sándor és Tornai István a bizottság tagjai visszajöttek a tanácsterembe.
Zombory Miklós a bizottság tagja elhagyta a tanácstermet.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 359/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 300/2012., 300/2/2012 sz. – ” 2013.
évi költségvetési koncepció” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
4./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
302/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Formanek Gyula: A rendelet módosítás legnagyobb változtatása, hogy a tavalyi évben bevezetett két új
támogatási forma, a bölcsődéztetési támogatás, és a helyi gázár-és távhő támogatás esetében a bölcsődéztetési
támogatást nem javasoljuk továbbra is fenntartani. Ezek határozott időre, december 31-ig nyújthatóak. A
bölcsődéztetési támogatás esetében, azért nem javasoljuk a támogatás folytatását, hiszen csak 2 gyermek
esetében vették igénybe. Azt viszont továbbra is fenntartom, hogy valamilyen módon szükséges támogatni a
családi napközikbe, illetve a magán bölcsődékbe járó gyerekeket. Ez terhet vesz le a vállunkról. A jövőben
érdemes azon gondolkodni, hogy ezt milyen más formában tudnánk támogatni. A helyi gázár-és távhő támogatás
esetében a támogatás sikeres volt, javasoljuk a jövőben is folytatásra. Ez a két lényeges módosítás szerepel
benne, a többi az apróbb. Egyet még kiemelnék belőle, talán azért is, hiszen a múltkor a bizottság ülésén vita
keveredett belőle, mégpedig, hogy a táborokkal kapcsolatos bevételek hogyan alakulnak. Amiért felmerült, hogy
a táborokban magasabb bérleti díjat is fizetnének a szállást igénybe vevők, mint amennyit a rendelet jelenleg
lehetővé tesz, ezért a módosított rendelet lehetőséget teremt, hogy a tanévhez nem köthető bérlés esetén egy
magasabb szállásdíjat kérhessen az önkormányzat, mind a két tábor vonatkozásában.
Pál Tibor: A problémát Alpolgármester úr érti, a bölcsődéztetési támogatás tekintetében. Amikor ezt tárgyaltuk,
akkor mi azt jeleztük, hogy mi most csinálunk valamit, de még véletlenül sem lesz olyan, aki ebbe bele kerülhet.
Ha jól olvastam az előterjesztést, összesen két fő került bele a támogatottak körébe. Ezt a kezdeményezést épp
a lakótelepen lévő civil szervezetek indítottak el, akikkel annak idején az Elnök úr még beszélt is. Ők egészen
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mást írtak le, hogy mit szeretnének, attól ami a rendeletben jelenleg szerepel. Ha ez most komoly, amit az
Alpolgármester úr mondott, akkor az azért elég furcsa, hogy ezt egy fordulóban tárgyaljuk meg, még a
közmeghallgatás előtt. Az azt mutatja, hogy gyorsan zárjuk le ezt a kérdést, mondjuk fél 4-kor, és ha véletlenül
eljön egy anyuka a kisgyerekével fél 5-kor, akkor azt mondjuk neki, hogy ezt a kérdést már lezártuk. Azt
szeretném javasolni, hogy inkább 2 fordulóban tárgyaljuk, hátha jönnek javaslatok és több embernek tudunk
segíteni. Nem költségvetést érintő kérdés, minimális összegről van szó, nem a költségvetési egyensúlyt borítja
fel. Nem könnyű megtalálni azt a szabályozási rendszert, ami segít az érintetteknek.
Zombory Miklós a bizottság tagja visszajött tanácsterembe.
Formanek Gyula: Jogos, amit tisztelt Képviselő úr mondott. „Most melyik kezembe harapjak?”- című történet.
Egy részről ott van, hogy a gázár-és távhő támogatás, amit ha nem fogadunk el, nem adhatunk, január 1-jétől. A
téli időszakban nehezen lehet azt mondani, hogy ezt a támogatást nem tudjuk adni és a kéréseket nem fogadjuk
be. Maga a módosítás azt mondja, hogy ilyen formában a bölcsődéztetési támogatásra nincs szükség, ebben
egyetértünk. A szociális törvény jelenleg hatályos rendelkezései végett, kevesen tudnak élni ezzel a támogatási
formával. Meg kell vizsgálni, hogy a jövőben milyen módon kell ezt átalakítani. Lehet, hogy nem külön a
gyermeket vagy a gyermeket nevelő szülőt támogatjuk, hanem például a családi napköziket, magán bölcsődéket
kellene direktben támogatni, és kevésbé keresni azokat a családokat, akik az anyagi körülményei miatt
megfelelnek a támogatásnak. Tudjuk, hogy a szociális törvény sok mozgásteret nem biztosít. Látható, hogy nem
a szociálisan rászoruló családok tudják ezt igénybe venni. A jól kereső családok járatják családi napközibe a
gyermeküket, akik viszont anyagi körülményeik miatt nem tudják igénybe venni ezen támogatást. A civil
szervezetekkel fel kell venni a kapcsolatot, fel kell venni a kapcsolatot a családi napközikkel, hogy nekik milyen
ötleteik vannak. Meg lehet vizsgálni, hogy más kerületekben, milyen módon támogatják a családi napköziket. Úgy
tudom, hogy pont az imént említettek miatt inkább a szervezetet támogatják, és kevésbé a családok ilyen jellegű
forrásigényét. Fenntartom az egyfordulós tárgyalást, fő indok a helyi gázár- és távhő támogatás fenntartása,
tekintettel a télre, illetve, hogy 2013. január 1-jétől más különben ezt nem tudjuk nyújtani. Vállalom azt, hogy
megnézzük, milyen lehetőségek vannak, feltehetően nem ebben a rendeletben, hanem valamilyen más
formában, -például pályáztatás,- és így direktben azokat a szervezeteket támogatnánk, akik ilyen jellegű
tevékenységet vállalnak, vagy vállalnának a kerületben.
Pál Tibor: Ahogyan hallgattam az Alpolgármester urat rájöttem, hogy most már nem szakmai jellegű vita van
közöttünk. Azt javaslom, hogy két fordulóban tárgyaljuk, kivéve a gázár- és távhő támogatást. A törvények között
is van olyan, hogy a rendelkezési más időben lépnek hatályba. Ezt a megoldást kellene itt is alkalmaznunk. A
gázár- és távhő támogatásról szóló részt elfogadjuk egy fordulóban a többit pedig majd a későbbiekben. Az
indokom pedig a következő, erre egészen más kényszerítő erő hat, ha kivesszük, és majd visszahozzuk,
megvizsgáljuk, meglátjuk. Ez általában kicsit hosszabb időt vesz igénybe. Tudok erre példát is mondani, ha
Alpolgármester úr kíváncsi rá. Ha azt mondjuk, hogy a 2. fordulóra kell hozni egy javaslatot, az azért sokkal
inkább abba az irányba „tolja” az előterjesztést, hogy igen is, ennek utána kell nézni és ki kell találni, hogy mi a
legjobb megoldás. Milyen módon lehet ezt megoldani? Az jogi kérdés, hogy van e akadálya annak, hogy egy
rendelet bizonyos rendelkezéseit egy fordulóban tárgyaljuk még valamelyiket két fordulóban, ha ez akkora jogi
probléma akkor , kérem ezt jelezzék.
Formanek Gyula: Majd jogászi segítséget szeretnék ez ügybe kérni, de ezt az ellentmondást úgy tudnám
feloldani, hogy a záró rendelkezésekben tenném be, hogy a bölcsődéztetési támogatás hatályon kívül kerülése
az például 2013. március 30-a után legyen érvényes, vagy január 6-a. De azt, hogy a rendelet egyes részeit egy
még más részeit két fordulóban tárgyaljuk azt nem tudom értelmezni. Azt hozzá kell tennem, hogy a problémát az
okozza, hogy a Képviselő-testület annak idején, próba jelleggel vezette be ezen támogatásokat és belekerült a
rendelet szövegébe, hogy 2012. december 31-én hatályukat vesztik. Ha most valaki bejön a Hivatalba, és gázár
és táv hő támogatást kér, január 1-jétől, akkor ezt nem tudnánk biztosítani a számára, természetesen a
bölcsődéztetési támogatásra is ugyanezek a rendelkezések az irányadóak. Ezért lenne fontos, hogy egy
fordulóban fogadjuk el, a rendelet módosítását. Törlésre kerül az a szövegrész mely szerint 2012. december 31ig igényelhetőek ezek a támogatások. Kérem, a jogászok segítségét.
dr. Szabó József: Az Alpolgármester úr által elmondott javításokat a rendelettervezeten át lehet vezetni,
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amennyiben a bizottság hoz egy ilyen jellegű döntést. Az ehhez szükséges módosító javaslatot a jogi iroda a
Képviselő-testület holnapi ülésére el tudja készíteni, ha a bizottság ezt valóban szeretné. Arra, hogy a rendelet
egy részét egy, még a másikat két fordulóban fogadják el arra nincs lehetőség. Akkor két módosító rendeletről
lenne szó, oly mértékben szét kellene szedni a rendeletet. Azt lehet megoldani, hogy a hatályba lépését más
időpontban határozzák meg. Ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti, mintha egyes részek vonatkozásában lenne egy
második forduló, de mindenképpen lezárná az ügyet, olyan értelemben, hogy az első forduló lezárását követően
már csak egy újabb módosító javaslattal lehetne módosítani benne. Jogilag, arra nincs lehetőség, hogy így
szétválasszunk egy rendeletet. Ehhez két rendeletet vagy rendelettervezetet kellett volna készíteni, ezt így már a
módosításban nem nagyon lehet kezelni.
Formanek Gyula. Ezért javasoltam, hogy egy fordulóban fogadja el a rendeletet a bizottság, és a Képviselőtestület. Utána pedig, ha beérkeztek a javaslatok a kérdéses támogatással kapcsolatban (bölcsődéztetési
támogatás), akkor visszahozzuk a rendeletet módosításra. Akkor is egy fordulóban tárgyalja és fogadja el a
bizottság. Valószínűleg ebben a hónapban lesz még egy rendkívüli ülés. A probléma az az, hogy a Hivatal nem
tudja így befogadni a gázár-és távhő támogatásra vonatkozó igényeket. Karácsonyig nem tudjuk őket befogadni,
utána amennyiben elfogadjuk, igazgatási szünet lesz, a Hivatal nem dolgozik. Így tulajdonképpen azok az
emberek, akik most gázár-és távhő támogatást kérnének, nem fognak kapni. Ezért kérem, hogy ezt fogadjuk el.
Illyés Miklós: Kérem, hogy külön szavazzunk a határozati javaslatról és külön a döntési javaslatról. Először arról
szavazzunk, hogy a rendeletet egy fordulóban tárgyaljuk.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 360/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 302/2012. sz. – ” A pénzbeli és
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést
egy fordulóban történő támogatását.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, hogy a rendelet módosításáról szavazzunk.
HÜB 361/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 302/2/2012. sz. – ” A pénzbeli és
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
303/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor: Ez mikor lép hatályba? 2013. január 1-jétől? Akkor a 7. oldalon miért van az benne, hogy „intézze a
bölcsődéztetési támogatással kapcsolatos ügyeket”?
Formanek Gyula: Feltehetőleg azért, mert a költségvetési koncepcióban is benne maradt.
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 362/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 303/2012. sz. – ”Javaslat a
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 5 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 0 bizottsági tag vett részt.)
6./ Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének elfogadása
309/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 363/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 309/2012. sz. – ” Zenei Alapítvány
közszolgáltatási szerződésének elfogadása” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 8 igen, egyhangú )
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat az oktatási intézmények működtetésével összefüggő intézkedések meghozatalára, és
tájékoztató az eddig megtett intézkedésekről
306/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Formanek Gyula: Bizottsági ülés biztosan várható decemberben, az előterjesztés tartalma szerint is. A
bizottságnak el kell fogadnia az új intézménynek az SZMSZ-ét, ennek a kidolgozása már folyamatban van. Itt van
az intézményvezető és a menedzsment, hárman eljöttek és üdvözöljük őket, és ha vannak kérdések, akkor
szívesen válaszolnak. Az előterjesztés lényeges változása, hogy a létrejövő üzemeltetési központnak, amelynek
korábbi létszámát 223 főben határozta meg a Képviselő-testület, az a jelenlegi egy hónap során történt
felmérések alapján, módosítanánk 202 főre. Többletfeladatot is kapna az intézmény. Korábban már felvetődött,
hogy a táborok miért nem kerülnek az Intézmény Üzemeltető Központ hatásköre alá? Erre teszünk most
javaslatot. Javasoljuk, hogy mind 2 táborunk kerüljön az üzemeltető központ hatásköre alá. Az intézményvezető
jelezte, hogy ez a 202 fő elégséges erre az új feladatra is. Mind a korábban megkapott, mind az új feladat
ellátására is.
Torzsa Sándor: Gyakorlatilag akkor most létrejön ez a szervezet, ami gazdálkodik az intézmények helyett, meg
kicseréli az izzókat. A mostani rendszerben ezen feladatokat hány fő látja el?
Formanek Gyula: Októberi statisztikák szerint 223 fő látta el. Az elmúlt egy hónapban, amikor létrejött az
Intézmény Üzemeltető Központ, akkor a menedzsment körbe látogatta az iskolákat, és konkrétan rákérdezett.
Ekkor úgy tűnt, hogy ebből a 223 főből jó néhány eltűnt,- erre egyébként az előterjesztés kitér-, volt, aki elment
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másik munkahelyre, mert így látta biztosítottnak a jövőjét, volt akit az iskola pedagógusként foglalkoztatott
tovább. 187 főt tudtak konkrétan azonosítani. Értelemszerűen a feladat megmaradt, és egykor 223 fő látta ezt el.
Az Intézmény Üzemeltető Központ pedig úgy látja, hogy 202 fővel képes ellátni ezen feladatokat.
Torzsa Sándor: Az iskolákban havi 90 ezer Ft-ot, most mennyi fognak keresni? Erre van valami elképzelés?
Csökkenni fog a bérük? Növekedni foga a bérük? Értem, hogy korábban 223 fő látta el a feladatokat, most pedig
20 fővel kevesebben, de ez jelent valamiféle megtakarítást, vagy esetlegesen számukra bérnövekedést?
Formanek Gyula: 12 intézményről beszélünk, önálló munkáltatóként különböző módon értelmezték a törvényt, a
béreket és a juttatásokat. Ezen embereknek igencsak eltért a bérük. Általában nem negatív értelemben, hanem
pozitív értelemben. Ezekkel az alacsony bérekkel nehéz jó műszaki tudású gondnokot találni. Ezért kényszerültek
a korábbi vezetők arra, hogy eltérítsék a béreket. Úgy tudom, hogy az elmúlt héten sikerült minden dolgozóval
kapcsolatot felvenni. Minden dolgozó kapott egy nyilatkozat mintát, amit kitöltve vissza kellet juttatni az
intézményvezetőhöz, amiben szóban tájékoztatást kapott arról, hogy a jövőben milyen jellegű feladatokat kell
ellátnia és milyen elképzelés van az ő bérét illetően. Erre kellett válaszolniuk, hogy vállalják e ilyen feltételek
mellett a közalkalmazotti jogviszony fenntartását. Úgy emlékszem, hogy 1 fő kivételével a dolgozók vállalták.
Válaszolva Torzsa úr kérdésére, nem okoz bérfeszültséget a január 1-je után adható bér. Értelemszerűen az
Intézmény Üzemeltető Központ vezetője megpróbálja ezeket a bérfeszültségeket oldani. Ezért is nagyon fontos,
hogy minden dolgozóval külön-külön meg kell állapodni, el kell fogadtatni azokat az elképzeléseket, amiket az
elmúlt egy hónapban kialakítottak az intézményvezetők. Szerintem, egyenlőre nagyon jól állunk. Alakulhatott
volna sokkal rosszabbul is, például ha a gondnokoknak a fele felállt volna, és azt mondta volna, hogy nem kíván
tovább fűtőként dolgozni az intézményben, akkor ez okozhatott volna komoly működési és működtetési
problémákat.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 364/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 306/2012. sz. – ” Javaslat az oktatási
intézmények működtetésével összefüggő intézkedések meghozatalára, és tájékoztató az eddig megtett
intézkedésekről” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 5 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
8./ Alapító Okiratok módosítása
308/2012., 308/2/2012 sz. előterjesztések
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Formanek Gyula: Egy komoly módosítást tartalmaz az előterjesztés, a Kerekerdő Óvoda esetében. A
telephelyek bővültek, hiszen a nevelési tanácsadó áthelyezésével a Vágóhíd utcában működő óvodánál a
Nevelési Tanácsadó kiüresedett hely az bekerül a Kerekerdő Óvoda Alapító okiratába. A többi inkább csak
formális módosítás.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 365/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 308/2012,308/2/2012 sz. – ” Alapító
Okiratok módosítása” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
9./ Küldetés Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítása
293/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 366/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 293/2012. sz. – ” Küldetés
Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
10./ VII. kerületi Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése
294/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Formanek Gyula: Felhívnám a bizottság figyelmét, hogy ez az az előterjesztés, amely a bevételeket növeli. Nem
mi veszünk igénybe szolgáltatást, hanem a mi szolgáltatásunkat veszik igénybe egy másik kerület. Ez körülbelül
2 millió Ft bevételt jelent az Önkormányzatnak. Lehet, hogy olyan szerencsések leszünk, hogy a 12. kerület is
igénybe veszi ezt a szolgáltatásunkat, erről jelenleg is tárgyalások folynak.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 367/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 294/2012. sz. – ” VII. kerületi
Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
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11./ A 378/2011.(XII.7.) számú határozat módosítása
295/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Az előterjesztés egy határidő módosításról szól.
Formanek Gyula: Épp a köznevelési törvény kapcsán felmerült változások miatt javasolnám. Ez a közoktatási
intézmények esélyegyenlőségi intézkedési terve. Meg kellene újítani mert lejárt. Várjuk meg, hogy a
fenntartóváltás következtében milyen kötelezettségek várnak még az önkormányzatra és annak megfelelően
eszközöljük a módosítást. Ezért kérem, a május 31-i napra való halasztást.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 368/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 295/2012. sz. – ” A 378/2011.(XII.7.)
számú határozat módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
12./ A 223/2012. (V.17.) számú határozat módosítása
311/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Ez úton is szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak azt a munkát, amit megtetettek
abban, hogy az összes olyan szervezettel leültek és végignézték azokat a lehetőségeket, amiket a szervezetek
vállalhatnak azért, hogy a közvetett támogatások ellentételezésre kerüljenek a részükről. Közvetett támogatások
itt kimondottan a szervezetek által bérelt helyiségekre vonatkoznak, a bérleti díj kedvezményekre. Látható az
előterjesztésben, hogy nagyon sok szervezettel sikerült ezeket a megállapodásokat rögzíteni. Ugyan ők ezt még
átnézik, de mint már mondtam ez egy párbeszéd volt, és előzetesen egyeztetve lettek a vállalások. Maradt
néhány olyan szervezet, amit vagy nem sikerült elérni, vagy még folyamatban vannak az egyeztetések, ezért,
hogy ezeket egyszerre tudja elfogadni a Képviselő-testület, kérjük, hogy azért, hogy még a január hónap
folyamán az egyeztetések le tudjanak zajlani, és egy határidő módosítással ezt a Polgármester úr tudja vállalni,
fogadják el. Így 2013. január 31-ig pontosítani tudná ezeket a szerződéseket.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 369/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 311/2012. sz. – ” A 223/2012. (V.17.)
számú határozat módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 5 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
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13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi
munkaterve
287/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Látható, hogy az első képviselő-testületi ülés 2013.január 17-re van kitűzve. Ezt követően a már
eddig megszokottak alapján, minden hónap első csütörtökje. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 370/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 287/2012. sz. – ” Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
14./ Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület támogatási szerződésének módosítása
Sz-624/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: 400.000 Ft-ot későn kapott meg az egyesület, és kéri, hogy 50%-ban elszámolhassa a működési
kiadásainak a fedezetét.
Torzsa Sándor: Természetesen támogassuk, csak azzal kiegészíteném, hogy annyi ilyen civil szervezetet
kulturális intézményt támogatunk, hogy jó lenne ezeket egyszer egységesen látni, hogy kinek mennyit adunk,
hiszen akkor tudunk koncepcióban gondolkodni. Így látnánk, hogy lehet erre nincs szükség, mert már nyolc ilyet
támogattunk, de lehet, hogy van olyan amiből hiány van. Jövőre ezt érdemes lenne átgondolni, hogy ne ilyen
adhoc jelleggel, hanem stratégiaszerűen, kezeljük.
Illyés Miklós: Erre annyit tudok mondani, hogy ez egy egyéni kérelem. Kérték, hogy a pályázati kiírástól eltérően
számolhassanak el. Nem közérdekűségről beszélünk. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 371/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
1.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt a Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület kérelmének helyt ad.
Határidő: 2012. december 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. július 24-én kötött támogatási
szerződés módosításáról azzal a tartalommal, hogy a Támogatott a 2012. évi költségvetés 3421. számú
„Pályázati támogatás” sorának terhére megállapított támogatást 50%-ban működési kiadás fedezéséhez
használhatja fel.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
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15./ R. K. L. támogatási szerződésének módosítása
Sz-623/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 372/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
1.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy R. K. L. kérelmének helyt ad.
Határidő: 2012. december 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. július 25-én kötött támogatási
szerződés módosításáról azzal a tartalommal, hogy a Támogatott a Támogatási Szerződés 1.2. pontjában
szereplő anyagvásárlás és varrás helyett a támogatási összeg egy részét (6 fő részére) kész ruhadarab
vásárlásra fordíthassa.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
17./ Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
319/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 373/2012. (XII.05.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 319/2012. sz. – ” Az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 6.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)
Az 18. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 374/2012 (XII.05.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.
Illyés Miklós: Mindenkinek köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Molnár Viktória
jegyzőkönyvvezető
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