Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Humán Ügyek Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 14-én
14.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Formanek Gyula alpolgármester, dr. Hosszú Károly irodavezető, dr. Enyedi
Mára irodavezető-helyettes, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, Mihályi
György önkormányzati tanácsadó , T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Koór Henrietta csoportvezető,
Hajdu Erika, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, dr. Világos István, Völgyesi Attila Humánszolgáltatási Iroda
munkatársai, Gólya Orsolya jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Jelinek Benjamin
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft. igazgatóhelyettese, Oravecz Jánosné Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft. gazdasági igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina - Ferencvárosi
Intézményüzemeltető Központ igazgatója, Gedeon Andor – Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága igazgató, Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
munkatársa, Gombos Béla Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője.
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. Javaslom, hogy a 106/2014. számú „A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása”, illetve az Sz-245/2014. sz. „A 2014. évi
kulturális tevékenységek támogatására – egyéb szervezetek, magánszemélyek által – benyújtott pályázatok
elbírálása” című előterjesztéseket a második, illetve harmadik napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság.
Kérem, szavazzunk a cseréről.
HÜB 65/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a 106/2014. számú „A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző
Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása”, illetve az Sz-245/2014.
sz. „A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – egyéb szervezetek, magánszemélyek által – benyújtott
pályázatok elbírálása” című előterjesztéseket a második, illetve harmadik napirendi pontként tárgyalja meg.
Határidő: 2014.május 14.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 66/2014. (V.14.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-233/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő:Illyés Miklós képviselő
2./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági
szerződésének módosítása
106/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – egyéb szervezetek, magánszemélyek által – benyújtott
pályázatok elbírálása
Sz-245/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői megbízatásának betöltésére
92/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014., 74/2-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
9./ Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására (FESZ,
FESZOFE)
101/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési, szociális intézmények, valamint a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítására
82/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
11./ A számított létszám túllépés fenntartói engedélyezése Csicsergő Óvoda Katica és Csipet-csapat
csoportjában
84/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
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12./ A 2013. évi társadalmi és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek támogatása beszámolóinak
elfogadása
88/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
13./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadása
97/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ A 2014. évi civil szervezetek támogatására - alapítványok által - benyújtott pályázatok elbírálása
102/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
15./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása
105/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére
104/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat az iskolatej-program kiegészítéseként kifli biztosítására a kerületi tanulók részére
89/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
18./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2013.
évben végzett szakmai munkájáról
75/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
19./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
90/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
20./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány ügye és beszámoló a közalapítvány 2013. évi
tevékenységéről
81/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
21./ A 2014. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek támogatására benyújtott
pályázatok elbírálása
Sz-244/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
22./ Óvodai sport tevékenység támogatására meghirdetett pályázat elbírálása
Sz-240/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
23./ Javaslat a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére - a 3989 számú költségvetési soron - elkülönített
pályázati keretösszeg átcsoportosítására
Sz-242/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
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24./ A 2013. évi helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása beszámolóinak elfogadása
Sz-237/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
25./ 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-241/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
26./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-186/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
27./ HÜB. 218/2012. ( VII.09.) sz. határozat visszavonása
Sz-239/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-233/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós képviselő
Illyés Miklós: Az első napirend, a Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására című előterjesztés
tárgyalására zárt ülést rendelek el.
A 1. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a HÜB 67/2014. (V.14.) sz. határozat a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
2./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági
szerződésének módosítása
106/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Nyílt ülésen folytatjuk a következő napirenddel. Az előző ülésen is tárgyaltuk ezt az előterjesztést.
A Leövey Klára Gimnázium miatt érdekeltek vagyunk a Kft-ben. A társasági szerződést kell most módosítanunk.
Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 106/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
HÜB 68/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 106/2014. sz. – ”A CENTRUM
Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének
módosítása” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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3./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – egyéb szervezetek, magánszemélyek által –
benyújtott pályázatok elbírálása
Sz-245/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-245/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 69/2014. (V.14.) sz.
Határozat
1.) A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a
kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok 2014. évi
támogatásának felosztását. A támogatások kifizetése a 2014. évi 6/2014. (II.18.) hatályos költségvetési rendelet
3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 18.500.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik.
2014. évi
támogatási
Alapítványok
2014.évi pályázati program
összeg
(Ft)
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány

J.S.Bach: H-moll mise koncert az Örökimádás
templomában (Budapest IX., Üllői út 77.)
580 000

2B Kulturális és Művészeti Alapítvány

A 2B Alapítvány programja május 1. és
december 31. között

Garabonciás Alapítvány

Időutazás a Garabonciásokkal

Orkesztika Alapítvány

MOHA estek 2014 - Az Orkesztika Alapítvány MOHA-Mozdulatművészek Háza programjában

500 000
2 100 000

400 000
OFF Alapítvány

A HODWORKS társulat 2014-es kortárs
táncszínházi bemutatójának támogatása
200 000

Írott Szó Alapítvány

Rendhagyó irodalomórák a Ferencvárosban

Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány

Tárt Kapuval Ferencvárosban

Nagyvárad téri Református Egyházközség
Alapítvány

Koncert rendezvények, Zenés áhítatok
támogatása

Ars Sacra Alapítvány

JAZZ koncert az EOK Aulában
Összesen:

750 000
300 000
300 000
300 000
5 430 000

Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kulturális tevékenységek
támogatására meghirdetett 2014. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése a 2014. évi 6/2014. (II.18.)
hatályos költségvetési rendelet 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 18.500.000.- Ft-os
keretösszegének terhére történik.
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egyéb szervezetek, magánszemélyek

2014.évi pályázati program

Füzes Gergely

Sűrített tér

Medence Csoport Művészeti és Szolgáltató
Kft.

Medence programok a Ferencvárosban

Ferencvárosi Főplébánia

YBL év a Bakáts téri templomban
(A támogatás nem fordítható a pályázati programban
megjelölt üvegablak rekonstrukciójára.)

Farkas Zsolt

Zeneképzelet - zenés-verses utazás óvodásoknak

Erlin Galéria Alkotó és Előadó-művészeti
Nonprofit Közhasznú Kft.

Erlin Galéria 2014. évi kiállítási programja

Medáliák Művészeti Kulturális és Oktatási
Egyesület

A ferencvárosi gyermek- és ifjúsági kultúráért

PDSIGN Kft.

3D 2014 Kiállítás/a Design Hét Budapest 2014
fesztivál időtartama alatt

2014. évi
támogatási
összeg
(Ft)
198 000
0

800 000
490 000
500 000

Roma Kulturális és Sport IX. KHE

Roma Képzőművészeti alkotó műhely működtetése
és fejlesztése, kulturális rendezvények szervezése
és lebonyolítása

Kovács Éva Rebeka

Te is lehetsz mesehős

ART 9 Ferencvárosi Képzőművészek
Egyesülete

Kiállítás sorozat az Art9 Galériában és más
helyszíneken

Csörgei Miklós

Ünnepi Hangverseny a Középső-Ferencvárosi Páli
Szent Vince Plébániatemplomban

210 000

0

700 000
680 000
1 892 000

800 000
Rácz Kálmán Lajosné Harmath Anna Anikó

Kulturális tevékenység támogatása

Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület

Kulturális programok a Belső-Ferencvárosban egy
civil művelődési klubban

0

600 000

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek
Nonprofit Kft.

A MUSEION No. 1 Galériában egy fiatal magyar
szilikáttervező művész önálló kiállítása és a
kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kortárs
Magyar Design gyűjteményén alapuló csoportos
kiállítás megrendezése
300 000

Gyócsi László

Kandolka Nóra

Végzetes győzelem c. történelmi regény,
Száguldó zarándoklat c. útirajz Erdélyről
Dalest Ferencváros zenei fejlődéséért

250 000
350 000
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Vásárhelyi Antal

Harmincöt év a Ferencvárosban

LÉK Lakótelepen Élők Környezetéért és
Jogaiért Egyesület

Civil szalon

500 000

1 000 000
Szebenyi Etelka
Andrejszki Judit
Ráday Soho Kulturális Egyesület

Magyar Mozdulatművészeti Társulat
Nonprofit Kft.

Ferencvárosi Opera Klub: FOKról FOKra az opera
világában
Zenei utazás Európában
Múzeumok éjszakája című pályázati program
keretében utcazene honorárium, szórólap-térkép
szerkesztés, fordítás, nyomdai előkészítés,
nyomtatás támogatása

950 000
1 500 000

500 000

A Magyar Mozdulatművészeti Társulat gyermek és
ifjúsági előadásainak bemutatása IX. kerületi oktatási
intézményekben

Budapesti Honismereti Társaság

Ferencváros hely- és ipartörténetéről

Inter Galéria Kft.

Ferencváros hajdanán és napjainkban - képeslap,
fotó és festmény kiállítás

200 000
150 000

500 000
Összesen:

13 070 000

Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a kulturális tevékenységek
támogatására meghirdetett pályázaton nyert szervezetek képviselőivel, illetve magánszemélyekkel kötendő
megállapodások aláírásáról.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a 2014. évben megítélt támogatási összegről szóló megállapodás
aláírására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a pályázó a 2013. évben kapott támogatási
összeggel elszámolt.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatásának betöltésére
92/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 92/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 70/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 92/2014. sz. – ”Javaslat a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői megbízatásának betöltésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014., 74/2-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel a tavalyi év zárszámadásával kapcsolatban, nincs. Kérem, szavazzunk a
74/2014., 74/4-5/2014. sz. előterjesztések határozati javaslatairól.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
HÜB 71/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 74/2014., 74/4-5/2014. sz. –
”Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi gazdálkodásáról”
című – előterjesztéseket.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel a 2014. évi költségvetés módosítás kifüggesztésével kapcsolatban, nincs. Van
egy jelentős pénzmaradvány, amelyet a zárszámadásban láthattunk is. Kérem, szavazzunk a 94/2014. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 72/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 94/2014. sz. – ”Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítása és határozat önként
vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Az előterjesztésben szerepel egy felsorolás az önként vállalt tevékenységeinkről. Ezzel
kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 85/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 73/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 85/2014. sz. – ”Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló
28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítása és határozat önként vállalt feladatokról” című –
előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
8./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
Illyés Miklós: Az önkormányzati gazdasági társaságok közül a bizottságunkat a Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató KKN Kft. beszámolója és üzleti terve érinti.
Vörös Attila: Egy módosító javaslatot szeretnék tenni a határozati javaslat I/d. pontjával kapcsolatban, amely az
ügyvezető igazgató jutalmáról szól. Kérem, ennek a pontnak a visszavonását.
Illyés Miklós: Úgy tudom ez egy egységes koncepció, a Gazdasági Bizottság is hozott döntést arról, hogy idén
az ügyvezető igazgatók ne kerüljenek jutalmazásra. Kérem, szavazzunk a 107/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft. vonatkozásában.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 74/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 107/2014. sz. – ”Önkormányzati
gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve” című – előterjesztést a Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft. vonatkozásában azzal a kiegészítéssel, hogy az I/d. pontot az előterjesztő
visszavonta
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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9./ Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására
(FESZ, FESZOFE)
101/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 101/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 75/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 101/2014. sz. – ”Javaslat
önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására (FESZ, FESZOFE)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
10./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési, szociális intézmények,
valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítására
82/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 82/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 76/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 82/2014. sz. – ”Javaslat az
önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési, szociális intézmények, valamint a Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
11./ A számított létszám túllépés fenntartói engedélyezése Csicsergő Óvoda Katica és Csipet-csapat
csoportjában
84/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 84/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 77/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 84/2014. sz. – ”A számított létszám
túllépés fenntartói engedélyezése Csicsergő Óvoda Katica és Csipet-csapat csoportjában” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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12./ A 2013. évi társadalmi és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek támogatása
beszámolóinak elfogadása
88/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel?
Torzsa Sándor: A Bakáts téri Főplébániának volt 2012-ben egy elszámolási nehézsége táboroztatásokkal
kapcsolatban. Ezt sikerült időközben rendezni? Nem emlékszem, hogy ez a bizottság elé lett terjesztve.
Szilágyi Imre: Sikerült elszámolniuk, beterjesztettük a bizottság elé, elfogadásra is került.
Illyés Miklós: A beszámolók szakmai és pénzügyi ellenőrzése folyamatos, ez még nem jelenti azt, hogy minden
szervezet elszámolt. Kérem, szavazzunk a 88/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 78/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 88/2014. sz. – ”A 2013. évi társadalmi
és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek támogatása beszámolóinak elfogadása” című –
előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
13./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadása
97/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A tavalyi 18.500.000 forintos kerettel számol most el 29 szervezet. Kérdés, észrevétel, nincs.
Kérem, szavazzunk a 97/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 79/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 97/2014. sz. – ”A 2013. évi társadalmi
és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek támogatása beszámolóinak elfogadása” című –
előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
14./ A 2014. évi civil szervezetek támogatására - alapítványok által - benyújtott pályázatok elbírálása
102/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Ebben az előterjesztésben az alapítványok részére adunk támogatást. 18 pályázóból 6 alapítvány
került elbírálásra, ebből 4 pályázat volt érvényes. A javasolt támogatás 1.650.000 forint az alapítványoknak.
Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 102/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 80/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 102/2014. sz. – ”A 2014. évi civil
szervezetek támogatására - alapítványok által - benyújtott pályázatok elbírálása” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
15./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok
elbírálása
105/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: 34 pályázó volt ebből 9 alapítvány, és elővéleményező bizottság összesen 5.430.000 forintos
támogatást javasolt számukra. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 105/2014. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 81/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 105/2014. sz. – ”A 2014. évi kulturális
tevékenységek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
16./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére
104/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Lejárt az egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés, ezért új közszolgáltatási szerződésre van
szükség. A kifizetés a 3435. számú költségvetési sor terhére történne. Kérdés, észrevétel?
Torzsa Sándor: Részletesen elolvastam az egyesület által benyújtott beszámolót. „Tanulságos” beszámolónak
tartom, ugyanis nem lehet kiolvasni belőle, hogy a támogatott programokhoz mennyi költségvetési forrást
használt fel, és mennyi volt az önerő, amelyet hozzátett az egyesület. Az sem derül ki, hogy pontosan hány
ember vett részt ezeken a programokon. Arról nem is beszélve, hogy a beszámolóhoz mellékelt képek erősen
szerzői jog gyanúsak, mert a Google-ből lettek összeszedve. Érdekes fényképes beszámoló született így, mert
több koncert kép mellé az előadó hivatalos honlapjáról szerzett fénykép került. Értem, hogy így szebb lett a
beszámoló, de abból, hogy ott van egy sablon szöveg, számomra nem derül ki pontosan az egyesület
tevékenysége. Gondolom, a döntéshozók sem tudnak erről, nem ismerik napi szinten az egyesület működését,
de ez alapján a beszámoló alapján akarjuk eldönteni azt, hogy újra támogassuk, sőt közhasznúsági
megállapodást is kössünk velük?
Nem bírom megállni, hogy ne említsem meg, amit a kampány alatt tapasztaltunk. Ennek az egyesületnek a
vezetője nagyon aktív politikai tevékenységet folytat, erősen segítette a Fidesz kampányát. Emlékezhetnek Önök
is arra, – Kállay Gáborné képviselő asszony jelen is volt - amikor ennek a civil szervezetnek a tagjai, többek
között a vezetője - egy gyalázkodó molinót tartottak, visszaélve a pártunk logóival és képviselőink személyiségi
jogaival. El kellene dönteni, hogy egy politikai típusú szervezetet támogatunk? A beszámolóban van utalás, hogy
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folyik az egyesületben politikai tevékenység, konkrétan a bevezető rész utolsó mondatában. Ez a negatív
molinótartás az egyesület tevékenysége vagy az egyesület elnökének a személyes szerepvállalása volt? Nem
értem ez esetben, hogy az egyesület több tagja akkor miért vett részt ezen a rendezvényen. Kérdezem
Alpolgármester urat, hogy ezt a típusú tevékenységet az önkormányzat támogatja? Vagy elítéli, hogy negatív,
gyalázkodó kampányt folytasson az egyesület több tagja? Ezt támogatjuk, vagy azokat a kulturális programokat,
amelyek a beszámolóban helyet kaptak?
Formanek Gyula: Ön Ferencváros Önkormányzatának külsős bizottsági tagja, és egy működést ne a
személyeken keresztül, hanem az elvégzett tevékenységen keresztül ítéljen meg. Tudnék példákat felsorolni az
Önök politikai köréből is, akik hasonlóan molinókat és táblákat tartanak, részt vesznek politikai eseményeken,
pedig az önkormányzattól évek óta támogatást kapnak. A jelenlegi városvezetés sosem vizsgálta senkinek a
politikai hovatartozását. Nemsokára tárgyalni fogja a bizottság olyan szervezetek támogatását, amelyek
köthetőek bizonyos politikai körökhöz, de a személyek politikai hovatartozását nem vizsgáljuk. Ne a személyeken
keresztül ítéljünk meg egy szervezetet.
Ismerem a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének munkásságát, Önnel ellentétben rendszeresen részt
veszek a rendezvényeiken, amelyek politikamentesek és kimondottan kulturálisak. Meghívom Önt ezekre a
rendezvényekre, győződjön meg arról, hogy valóban magas szintű kulturális programokról van szó. Kérem,
támogassa a közszolgáltatási szerződést, hogy ezekben az élményekben része lehessen.
Torzsa Sándor: Van ennek egy szolgálati útja, hogy a bizottsági tagok megismerjék egy szervezet működését.
Erre szolgál a beszámoló. Az egyesület közpénzt kap, normatív támogatást, nem pedig pályázati összeget. Nem
úgy szeretném megismerni a támogatott szervezetek munkásságát, hogy el kell járnom a rendezvényekre,
hanem egy tisztességes beszámolón keresztül. Értem, hogy Alpolgármester úr rendszeresen látogatja a
rendezvényeiket, de elvárható lenne, hogy egy olyan beszámoló készüljön, amelyből mindenki számára
világosan látható az egyesület munkássága. Nem egy nagy követelmény ez akkor, ha az egyesület 1.500.000
forintos támogatást kap évente az önkormányzattól.
Formanek Gyula: Felhívom a figyelmét arra, hogy az előterjesztés nem a beszámoló elfogadásáról szól, hanem
egy jövőbeli közszolgáltatási szerződés megkötéséről. A beszámolót a Polgármesteri Hivatal irodája megnézte,
nem talált benne kivetni valót, el tudott számolni az egyesület. Ha nem tudott volna elszámolni az előző évi
tevékenységével, akkor nem köthetnénk újabb szerződést. A szakmai beszámolóként szereplő melléklet csak
alátámasztja azt, hogy a szervezet jó minőségben végezte a munkáját, Ferencváros kulturális életéért sokat tett,
ezt a személyes élményeim is alátámasztják. Az már az Ön döntése, hogy támogatja a szerződés megkötését
vagy nem.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az 104/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 82/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 104/2014. sz. – ”Javaslat a
Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
17./ Javaslat az iskolatej-program kiegészítéseként kifli biztosítására a kerületi tanulók részére
89/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 89/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 83/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 89/2014. sz. – ”Javaslat az iskolatejprogram kiegészítéseként kifli biztosítására a kerületi tanulók részére” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
18./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat
2013. évben végzett szakmai munkájáról
75/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Két értelmi fogyatékos ferencvárosi gyermekről van, akik a gondozó szolgálat ellátásában
részesülnek. Szép beszámolót látunk a munkájukról. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 75/2014.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 84/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 75/2014. sz. – ”Beszámoló a
Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2013. évben végzett
szakmai munkájáról” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
19./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
90/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Részt vettem a gyermekvédelmi értekezleten, ahol szép beszámolót hallottunk. A korábbi évekhez
képest nem változott lényegesen a helyzet gyermekjóléti ügyekben. Jelezték, és ezt az önkormányzat meg fogja
vizsgálni, hogy megalkotható-e egy szegénységi térkép. Ez már a következő Képviselő-testület feladata lesz. A
gyermekvédelmi felelősi rendszer, amely felbomlott az új oktatási rendszer miatt, azt eredményezte, hogy
nincsenek gyermekvédelmi felelősök, ezért sok esetben a jelzési kötelezettség hullámzó, késik vagy nem is
használható. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé jelezném, hogy valamilyen megoldást kellene erre
találni. A gyermekjóléti központ erőforrásairól is volt szó, amelynek problémáit az igazgatóság kezeli majd.
Kérem, szavazzunk a 90/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 85/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 90/2014. sz. – ”Értékelés Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról” című – előterjesztést.
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Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
20./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány ügye és beszámoló a közalapítvány 2013. évi
tevékenységéről
81/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 81/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 86/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 81/2014. sz. – ”Beszámoló a
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány ügye és beszámoló a közalapítvány 2013. évi tevékenységéről” című –
előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
21./ A 2014. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek támogatására benyújtott
pályázatok elbírálása
Sz-244/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: A civil szervezetekkel kapcsolatban van egy kis módosítás. A 3. pontban, az egyéb civil
szervezetek között, a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 450.000 forint helyett 400.000
forintot, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete - Ludotéka-Ferencváros csoport 800.000 forint helyett 700.000
forintot, az MSZOSZ - IX. kerületi Alapszervezete és az Egyedül élők és az ország első 80 évesek klubja 400.000
forint helyett 550.000 forint támogatást kap. Ilyen esetekben célszerűbb lenne a módosítási javaslatokat
hamarabb benyújtani. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-244/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 87/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az egyházi jogi személyek és
egyházi szervezetek 2014. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) hatályos költségvetési rendelet 3921. számú költségvetési sor, ezen célra
biztosított 6.000.000.- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek

1.

Budapest Középsőferencvárosi Páli Szent Vince
Plébánia

2014.évi pályázati program

Szociális misszió; szociális, kulturális,
vallási, családi és gyerekprogramok

2014. évi
támogatási
összeg (Ft)

900 000
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Plébániai hittanosok táboroztatása,
ministránsok jutalmazása, idősek
programjainak finanszírozása

2.
Ferencvárosi Főplébánia

3. Ferencvárosi Kolping Családi Egyesület

4.

5.

6.

Budapest - Nagyvárad téri Református
Egyházközség

Örökimádás Templomigazgatóság (Örökimádás
Lelkészség)

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi
Egyházkerülete/Bartók Béla Unitárius
Egyházközség

7. Külső-ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia

8.
A Tan Kapuja Buddhista Egyház
9.
Budapesti Zsidó Hitközség

* Tavaszi kirándulás: Poroszló ÖKO park
és Füzesabony;
* Őszi kirándulás a Vajdaságba,
Magyarkanizsa testvérvárosi kapcsolat
ápolásával
* Gyülekezeti generációs tábor - Tahi
* Tengerész tábor - Gyermekek
altemplomi hete
* Közös pontjaink Kárpátalján és az
anyaországban - hétvégi családi
kirándulás Kárpátaljára
Közösen egymásért - evangéliumi és
szociális misszió a IX. kerületben 2014.
(A templomi kiskórus üvegablakkal történő
leválasztására, fűtőtest beszerzés
költségeire a támogatási összeg nem
fordítható.)

1 000 000

650 000

800 000

900 000

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség
támogatása
500 000
* Nyári tábor Balinka 2014.
* Karácsonyi csomagok 2014.
* Zarándoklat a csizmában 2014.
* Ételosztás kerületi rászorulóknak
* Buddhista napközis tábor
* Buddhista nyári gyerektábor
A Bét Élijahu Páva utcai Zsinagóga
Kidusainak Kóser Gasztronómia
Támogatása
Összesen:

650 000

400 000

200 000
6 000 000

Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a civil
szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok 2014. évi támogatásának
felosztását. A támogatások kifizetése az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) hatályos
költségvetési rendelet 3922. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 5.000.000.- Ft-os keretösszeg terhére
történik.
2014.évi
pályázati program

Szervezet

1. Kicsi Szív Alapítvány

Együtt a boldog gyermekekért!

2. Horizont Szociális Alapítvány

Családos tábor

2014.évi
támogatási
összeg (Ft)
500 000
450 000
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3. Szent Rafael Caritas Alapítvány

4. Lélekkel az Egészségért Alapítvány

Ferencvárosi szenvedélybetegek és egyéb nehéz
élethelyzetű személyek pszichoszociális
gondozása
Kiégés szűrés Ferencváros Iskoláiban
összesen:

200 000
500 000
1650 000

Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a civil szervezetek 2014. évi
pályázati támogatását, amelynek kifizetése az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.)
hatályos költségvetési rendelet 3922. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 5.000.000.- Ft-os
keretösszegének terhére történik.
2014. évi
2014.évi
Szervezet
támogatási
pályázati program
összeg (Ft)
1.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Ferencvárosi Szervezete

2. Közért Egyesület

3.

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi
Civil Szervezete

4. Roma Kulturális és Sport IX. KHE

Ferencvárosi mozgáskorlátozottak szervezetének
működési és program pályázata
A Közért Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
továbbműködtetése című pályázati program
keretében nyári tábor szervezése. (A támogatás
étkezés és kis értékű eszközbeszerzés
költségeire fordítható.)
Köztisztaság (ingyenes kutyapiszok gyűjtőzacskó
osztás), kutyák egyedi megjelölése (ingyenes
mikrochipezés), kutyatartók tájékoztatása a
kulturált kutyatartás érdekében című pályázati
program keretében a pályázati költségvetésben
megjelölt technikai költségek, utazási költségek,
kommunikáció, és reklámköltségek támogatása.
(A támogatás a kutyák megjelölésére szolgáló
mikrochipek beszerzésére nem fordítható.)
Ferencvárosi hátrányos helyzetű gyermekek és
felnőttek kulturális és szórakozási igényeinek
biztosítása különböző rendezvényeken

5.

Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári
Egyesület

Idősek a világhálón

6.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka-Ferencváros csoport

Értékes vagy számomra, szeretlek, legyél
közösségben velünk!

100 000

160 000

400 000

0
700 000

700 000

MSZOSZ - IX. kerületi Alapszervezete
7. és az Egyedül élők és az ország első 80 Törődj velünk, Mi itt vagyunk!
évesek klubja
550 000
8.

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
(POFOSZ)

Politikai okok miatt sokat szenvedett áldozatok,
meghurcoltak, üldözöttek teljes rehabilitálása,
érdekvédelme, támogatása

150 000
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9. 1956-OS Magyarok Világszövetsége

Megemlékezés az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc eseményeire

250 000

10. Esély Közösségi Egyesület

Az Esély Közösségi Egyesület Tanodaprogramjának támogatása

240 000

11. HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub

nem megjelölt

Együtt az AIDS ellen – A Ferencvárosi
Pluss, a magyarországi HIV Pozitívokat- Művelődési Központ és Intézményeiben
12.
Segítő Egyesület
megrendezésre kerülő AIDS Világnapi
rendezvényen való részvétel
összesen:

0

100 000
3 350 000

Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4.) A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a civil szervezetek, egyházi jogi
személyek és egyházi szervezetek támogatására meghirdetett pályázaton nyert szervezetek képviselőivel
kötendő megállapodások aláírásáról.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a 2014. évben megítélt támogatási összeg folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a pályázó a 2013. évben kapott támogatási összeggel elszámolt.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
22./ Óvodai sport tevékenység támogatására meghirdetett pályázat elbírálása
Sz-240/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: A Humánszolgáltatási Iroda javaslatát fogadjuk el, amely az előterjesztés 1. sz. mellékleteként
szerepel. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-240/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 88/2014. (V.14.) sz.
Határozat
1.) A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodai 2014. évi pályázati
támogatását, amelynek kifizetése a 2014. évi 6/2014. (II.18.) számú hatályos költségvetési rendelet 3414. számú
költségvetési sorának, e célra biztosított 2.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik:
Pályázott Humán Ügyek
Intézmény neve
Pályázott tartalom
összeg Bizottság döntése
Csicsergő Óvoda
Csicseregjünk együtt
70.000
55.000
Csicsergő Óvoda
Sport és turisztikai tábor Keszthelyen
724.000
515.000
Epres Óvoda
Kirándulás az Abonyi vadasparkba
100.000
85.000
Epres Óvoda
Gyermeknapi játékos vetélkedő
40.000
30.000
Kerekerdő Óvoda
Kirándulás Ócsára
560.000
355.000
Kerekerdő Óvoda
Családi sportrendezvény
250.000
200.000
Kicsibocs Óvoda
Kirándulás a Dobrovitz lovastanyára
138.000
135.000
Liliom Óvoda
Kirándulás Őrbottyánba, a Lovas tanyára 260.000
130.000
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Liliom Óvoda
Méhecske Óvoda
Méhecske Óvoda
Napfény Óvoda
Napfény Óvoda
Ugrifüles Óvoda
Ugrifüles Óvoda
MINDÖSSZESEN:

Családi sportrendezvény
Családi sportnap
Hűvösvölgyi kirándulás
Versenyjátékok
Domony völgyi kirándulás
Eleven park: mozgás-játék
Gyermeknapi játékok

585.610
50.000
110.000
100.000
264.000
103.000
70.000
3.424.610

100.000
40.000
75.000
70.000
100.000
50.000
60.000
2.000.000

Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az óvodai diáksport támogatására
meghirdetett pályázaton nyert pályázók képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.
Határidő: 2014. június 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Napfény óvoda által szervezett hagyományos Nyúldombi
sporttalálkozó költségeit a 2014. évi 6/2014. (II.18.) számú hatályos költségvetési rendelet 3143. Szociális és
köznevelési feladatok költségvetési sor terhére 300.000 Ft összegben támogatja.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4.) A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a 3. pontban megítélt összeg
vonatkozásában a támogatási szerződés aláírásáról.
Határidő: 2014. június 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
23./ Javaslat a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére - a 3989 számú költségvetési soron elkülönített pályázati keretösszeg átcsoportosítására
Sz-242/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: A Humánszolgáltatási Iroda kérésére a május 14-i határidőt módosítsuk június 30-ra. Kérdés,
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-242/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 89/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a helyi
nemzetiségi önkormányzatok céljainak 2014. évi támogatására szolgáló, 6/2014.(II.18) számú, hatályos
költségvetési rendelet 3989 számú sorában elkülönített 6.000.000.- Ft, azaz hatmillió forint keretösszeg
költségvetési átcsoportosítását a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásába.
Módosítással érintett
2014-ben javasolt
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési sor
összeg (Ft)
Szlovák Nemzetiségi Önk.
3998
320 000
Szerb Nemzetiségi Önk.
3997
210 000
Német Nemzetiségi Önk.
3993
480 000
Ruszin Nemzetiségi Önk.
3996
310 000
Ukrán Nemzetiségi Önk.
3999
400 000
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Görög Nemzetiségi Önk.
Bolgár Nemzetiségi Önk.
Roma Nemzetiségi Önk
Román Nemzetiségi Önk.
Örmény Nemzetiségi Önk.
Összesen:

3992
3990
3991
3995
3994

700 000
340 000
2 800 000
200 000
240 000
6 000 000

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
24./ A 2013. évi helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása beszámolóinak elfogadása
Sz-237/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Folyamatosan zajlik az elszámolás, egyelőre 5 helyi nemzetiségi önkormányzat beszámolóját
láthatjuk. Kérem, szavazzunk az Sz-237/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 90/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a HÜB 77/2013. (IV.24.) számú határozata alapján
támogatásban részesített, alábbi helyi nemzetiségi önkormányzatok beszámolóit.
Kltsgv.
sor

Pályázó neve

2013. évi
Támogatás
összege

3989

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

350.000

3989

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat.

400.000

3989

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

500.000

3989

Görög Nemzetiségi Önkormányzat

600.000

3989

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

500.000

Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
25./ 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-241/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-241/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatairól.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 91/2014. (V.14.) sz.
Határozat
1. A Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz.
melléklet II. fejezet 3./fb) pontja alapján hozzájárul az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a Pintér
Preventív Háziorvosi Bt-vel kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2014. június
30. napjától.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
HÜB 92/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 1. számú felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére
a IX. Közraktár u. 24. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Step By Step 96 Bt-vel és az ellátásért
személyesen felelős Dr. Szíjártó Csaba László háziorvossal az Sz-241/2014. számú előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal feladat ellátási szerződést köt, és felkéri Polgármester urat a szerződés aláírására.
Határidő: 2014. július 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
26./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-186/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
27./ HÜB. 218/2012. ( VII.09.) sz. határozat visszavonása
Sz-239/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
lllyés Miklós: A Humánszolgáltatási Iroda kérésére, valószínűleg május utolsó hetében össze kell hívni egy
rendkívüli ülést. Köszönöm szépen a részvételt. A nyílt ülést bezárom.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Pál Tibor
bizottsági tag

Gólya Orsolya
jegyzőkönyvvezető
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