Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. február 18-án
11.30 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mészáros László – elnök,
Sajó Ákos,
Illyés Miklós,
Böröcz Ferencné,
Nikodém Lajos tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Szabó József Zoltán jegyző, dr. Ruzsits
Ákos aljegyző, dr. Hosszú Károly irodavezető, dr. Bánfi Réka irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető,
Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Szilágyi Imre irodavezető-helyettes,
Halmai András csoportvezető, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Koór Henrietta csoportvezető, Dr.
Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dóbó Krisztina Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ vezetője, Csonka Gyula nemzetiségi
tanácsadó, Tóth Betty Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Dobos Béla Ferencvárosi Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tar József István a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Mendi Attila Ferencvárosi Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese, Gyurákovics Andrea képviselő
Mészáros László: Köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság tagjait,
polgármester urat, alpolgármester asszonyt, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A kiküldött napirendhez képest
javaslom 5. napirendi pontnak felvenni a 45/2015. számú, -„Javaslat a Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének
elfogadására és alapító okiratának módosítására” című - előterjesztést. Így az eredetileg 5. napirendként
szereplő előterjesztés értelemszerűen a 6. napirendi pontunk lesz.
Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 5/2015. (II.18.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására (II. forduló)
210/2014., 210/302014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat Intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai ellátásának felülvizsgálatára az Áht.
megváltozott rendelkezéseire tekintettel
31/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének elfogadására és alapító okiratának módosítására
45/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ A Magyar Mozdulatművészeti Társulat Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási ügye
Sz-36/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II.
forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: A 2015. évi költségvetésben a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság területét
érintően annyi változás történt az I. fordulóhoz képest, hogy a Karaván Művészeti Alapítvány támogatása 500
ezer Ft-tal nőtt. Emellett a nemzetiségi önkormányzatok támogatását biztosító 13,5 millió Ft újra felosztásra
került. Még egy észrevételem van: a költségvetési rendeletben a Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat neve „th-val” szerepel, ezt mindenféleképpen javítani kell. Két módosító indítvány érkezett a
költségvetéshez, Baranyi Krisztina és Pál Tibor képviselő társainktól. Ezek nem érintik a bizottságunk területét,
de kérdezem az előterjesztőt, hogy ezt a két módosító indítványt befogadja –e?
dr. Bácskai János: Az érkezett módosító javaslatokat nem fogadom be. Pál Tibor képviselőtársunk által jegyzett
határozati javaslatok egységes egészet alkotnak, hogyha a „lábaikat nézzük”. Ha lenne is köztük olyan,
amelyeket el tudnánk fogadni, akkor a hozzá való bevételi forrás nem stimmel. Egységesen egyben nem tudom
befogadni, egyenként pedig mindegyiket tudnám vitatni, hiszen egy részük eleve folyamatban van, és nem
minket érint. Ilyen például a Boráros téri zebra. Mivel nincs jelen Pál Tibor képviselő úr, így nem tudom tőle
megkérdezni, hogy a Ferencvárosi Torna Club támogatását miért kívánja 50 millió Ft-ról 25 millió Ft-ra
csökkenteni. Azt nem gondolom, hogy a sportot nem szereti, azt pedig elképzelni sem tudom, hogy a
Ferencvárost ne szeretné. Pál Tibor képviselőtársunk azon felvetései, - amelyek jogosnak mondhatóak,- a
kidolgozása és a hozzá való pénz megteremtése már folyamatban vannak.
Baranyi Krisztina képviselőtársunk sincs jelen. Az általa benyújtott határozati javaslatokat túl általánosnak tartom.
A megvitatásukra más keretek között van lehetőség, például, ami a Ferencvárosi Parkolási Kft-re vonatkozik, azt
a mai Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság napirendjére tűzte. A FEV IX Zrt-vel kapcsolatos javaslataival, miszerint
csökkentsük a támogatását, ezzel így nagy általánosságban nem tudok egyetérteni, hiszen nem tudom, mire
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gondol képviselőtársunk. Ugyanez a problémám a FESZOFE Kft-t érintő javaslatokkal is. A Képviselő-testület
ülésén azt fogom javasolni képviselő asszonynak, hogy keresse meg a cégek vezetőit, nekik tegye fel a konkrét
kérdéseit. A konkrét kérdésekre kapott válaszokkal tudunk majd bizottsági keretek között foglalkozni, akkor tudjuk
majd ezeket részletesen megválaszolni.
Mészáros László: Kérem, hogy először az 5/4/2015. számú, Pál Tibor képviselőtársunk által benyújtott módosító
indítványról szavazunk.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 6/2015. (II.18.) sz.

Határozat

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
5/4/2015.számú, – ”Módosító javaslat az 5/2015. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”
(1 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Kérem, hogy szavazzunk Baranyi Krisztina képviselőtársunk 5/7/2015. számú módosító
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 7/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
5/7/2015.számú, – ”Módosító javaslat az 5/2015. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”
(1 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az 5/3/2015. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 8/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/3/2015.sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetése rendelete” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 29/2015. sz. előterjesztés 1. számú határozati javaslatáról, mely szerint
a Képviselő-testület egy fordulóban tárgyalja az előterjesztést.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 9/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést egy fordulóban tárgyalja.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Kérem, hogy szavazzunk a 29/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 10/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2015.
számú, - „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása”
című előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….)
önkormányzati rendeletének megalkotására
210/2014.,210/3/2014 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Az előterjesztéshez Kulpinszky Eleonóra képviselőtársunk nyújtott be módosító indítványt.
Kérdezem az előterjesztőt, hogy befogadja –e a módosító indítványt, illetve szeretné e szóban kiegészíteni a
napirendet.
dr. Bácskai János: Kiegészíteni valóm nincsen. Képviselő asszony módosító javaslatának minden pontjával
egyetértek, ezért arra kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassák a benyújtott módosító javaslatot.
Böröcz Ferencné: Tudom, hogy időnként szükség van arra, hogy ezeket a jelképeket felülvizsgáljuk és
módosítsuk, de úgy érzem, hogy mindez rettenetesen sok plusz költséggel jár. Az lenne a kérdésem, hogy
érdemes –e most ezeket a változtatásokat megtennünk, hiszen elég szűkös az önkormányzat költségvetése.
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Mészáros László: Ez a rendelet már régóta hatályban van, úgy gondolom, hogy a sok változtatás miatt egy új
rendelet megalkotása vált szükségessé. Megadom a szót Polgármester úrnak.
dr. Bácskai János: Sokat segítene, ha mondana egy példát erre, hogy mi lesz drágább, vagy mitől lesz drágább.
Böröcz Ferencné: A levélpapírokat és az összes zászlót ki kell cserélni, én erre gondolok.
dr. Bácskai János: Elég kevés zászlónk van, így nagy számban zászlócserére nem kerül sor. Az új zászlók az
intézményekhez kerülnek majd. Ez egy egyszeri beruházás. Értelmes célnak tartom, hogy valamennyi
intézményünkön ott lobogjon a kerület zászlaja. Ami a papíron való megjelenést illeti, lehet, hogy több színes
festék fog fogyni, de ez nem számottevő költség. Más, nagymértékű költségvetési vonzatot nem látok. Azt
gondolom, ez egy nemes cél, hogy az eddig is elfogadott jelmondatunk és a címerünk egy új szimbólummá váljon
Ferencváros életében. Az elmúlt 4 év tapasztalatai azt bizonyították, hogy ahol ez a logo megjelenik, bármilyen
kiadványon vagy ajándéktárgyon, ott jelentős összeget megtakarítunk, hiszen mint figyelemfelhívó eszköz, és
lehetőség azonnal tudatosodik az emberekben: ahol ez a logo megjelenik, ott a Ferencvárosi Önkormányzatot
kell keresni, magyarul, az ő pénzükből van. Bármilyen program, kiadvány, termék, bármilyen szolgáltatás azonnal
beazonosítható, hogy igen, ezt önöknek építettük, ez az önök pénzéből van, önökért készült. Mindez egy nagyon
komoly költség megtakarítás, hiszen ezáltal sok kommunikációs eszközt ki lehet hagyni az életünkből.
Mészáros László: Lehet, hogy rosszul emlékszem, de ez nem a második fordulója ennek a rendeletnek? A
határozati javaslat így megfelelő?
dr. Szabó József Zoltán: Decemberben volt az első fordulója az alaprendeletnek. A Képviselő-testület januári
ülésén nem tárgyalta második fordulóban. Most jött el az az időszak, amikor második fordulóban tárgyalják az
alap előterjesztést és a módosítót. Ami alapként látszódik, az az első fordulóban elfogadott anyag, éppen ezért
ez most második fordulóként kezelendő. A holnapi képviselő-testületi ülés arról tud dönteni, hogy megalkotja a
rendeletet, mert ez ilyen értelemben már a második forduló.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 210/2014..210/3/20104. sz. előterjesztések határozatai javaslatairól.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 11/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 210/2014.,
210/3/2014. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
„A helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….)
önkormányzati rendeletének megalkotására” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László (ÜGYREND): Tekintettel arra, hogy Alpolgármester úr még nem érkezett meg, tegyük a 4.
napirendi pontot a 6. napirendi pont helyére. Kérem, hogy szavazzunk erről az ügyrendi javaslatról.
KEN 12/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a 4. napirendi pontként szereplő, 31/2015. sz.,
„Javaslat Intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai ellátásának felülvizsgálatára az Áht.
megváltozott rendelkezéseire tekintettel” című előterjesztést a 6. napirendi pontjaként tárgyalja meg.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének elfogadására és alapító okiratának módosítására
45/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Az előterjesztés később került kiküldésre és elég nagy terjedelmű. Kérem ezért Jegyző urat,
hogy a bizottság tagjai számára néhány mondatban foglalja össze, hogy milyen lényeges módosítások lesznek
az SzMSz-ben és az Alapító Okiratban.
dr. Szabó József Zoltán: Az Alapító Okiratban pontosítanunk kellett a funkció kódokat, ez egy technikai
változtatás. AZ SzMSz-ben lévő változásokról: két nagyobb szervezeti egységet a Vagyonkezelési Irodát és a
Szervezési Irodát, a magas létszámra és az igen összetett feladatokra tekintettel két-két irodára választanánk
szét. Ez remélhetőleg azt fogja eredményezni, hogy az eddigieknél is hatékonyabban tudunk majd a feladat
ellátás során Ferencváros érdekében a döntéshozatalok, illetve a végrehajtás során eljárni. Ezek a módosítások
nem járnak létszámemeléssel, mármint a két iroda szétválasztása. A Humánszolgáltatási Iroda területét illetően:
módosult a szociális törvény, bizonyos feladatok átkerültek a Járási Hivatalhoz. A csökkenő feladatok az iroda
létszámában 2 fő csökkenést jelentene, azonban ebből csak 1 fő kerül csökkentésre. 1 fő átkerül a
Közszolgáltatási Irodára, mert ott többletfeladat keletkezett: lakcím-nyilvántartást kell felállítani, ami egy hosszú
és összetett folyamat. Ez a kolléga végezné az otthoni ügyintézéssel összefüggő, bejövő hívások kezelését is.
Civil referens státuszt is létrehozunk a Hivatalban, akinek feladata a kerületi civil szervezetekkel való folyamatos
kapcsolattartás és a lakosság tájékoztatása a civil szervezetek tevékenységéről. Az Intézményfelügyeleti
Csoport, amely eddig ellátta a civil szervezetekkel való kapcsolattartást, így jobban tudna az intézményekkel való
kapcsolattartásra és koordinációra összpontosítani.
Az előterjesztés 5 fő létszámemelésre tesz javaslatot. Ennek az az oka, hogy egyes irodákon az volt
tapasztalható, hogy sajnos rendszeresen, sőt állandó jelleggel túlmunkára vannak ítélve. Egyes kollegák este
18.00-20.00 óráig, sőt hétvégeken is dolgoztak. Példaként leginkább a Pénzügyi Irodát tudom kiemelni. Nekik
mindig van olyan feladatuk – költségvetés készítése, módosítása, zárszámadás-, amelyek a napi feladatok
mellett pluszban jelentkeznek. Ők szabadságra sem tudnak elmenni, csak az igazgatási szünet ideje alatt és
akkor is korlátozott jelleggel. Egy plusz státusszal a Pénzügyi Irodán biztosítható lehetne a folyamatos kontroll a
gazdasági társaságok felé.
A Polgármesteri és Jegyzői Kabinet létszámában 2 fős emelésre teszünk javaslatot, a Jogi és Pályázati Irodánál
1 főre. A Kabinet 28 fős létszámába beletartozik a polgármester, a 2 alpolgármester, a jegyző és a 2 aljegyző.
Emellett a humánpolitika, a protokoll, a környezetvédelmi és a titkársági feladatok. A kabinetnek operatív
feladatai is vannak. A jelenlegi létszám alacsonynak bizonyul ahhoz, hogy ezt a munkát hatékonyan lássuk el. A
humán ügyek területét érintve: a Közterület-felügyeletnek is a Hivatal Humánpolitikai Csoportja látta el ezeket a
feladatait, valamint a közterület-felügyeletet érintő adminisztratív ügyintézést, mert a közterület-felügyelet a
Hivatal alá rendelt költségvetési szervként működött. Ezért a gazdálkodási feladatait is a Hivatal látta el, gondolok
itt a pénzügyi ellenjegyzésre és a számviteli nyilvántartásra. Nyilvánvaló, hogy 77 főnek a humánpolitikai iratainak
az előkészítése, illetve azok vezetése is többletfeladatot eredményez. Ezt eddig kitartó munkával megoldották a
kollégák, de optimális lenne, ha 1 fővel növelnénk itt a létszámot.
A Jogi és Pályázati Irodán a napi feladatokra tudnak koncentrálni a kollégák, de a jogszabályi változások
folyamatos figyelemmel kísérése olyan odafigyelést igényel, amire nem mindig marad idejük. Ez az 1 fő
státusznövekedés megoldhatná ezt a problémát is.
Az SzMSz egy tartalmi, és stilisztikai átvizsgáláson is átesett, vagyis 1-1 mondaton apróbb javítások történtek.
Már más bizottság ülésén is ígértem egy összehasonlító táblát, amely nem biztos, hogy elsőre áttekinthető lesz,
de az idő rövidsége miatt ezt nem tudtuk elkészíteni. Minden szervezeti egység továbbra is ugyanazokat a
feladatokat látja el, főként stilisztikai javítások történtek az SzMSz-en belül.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjen annak érdekében, hogy feladatainkat
minél hatékonyabban el tudjuk látni.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 45/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 13/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 45/2015. sz. –”
Javaslat a Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének elfogadására és alapító okiratának módosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ A Magyar Mozdulatművészeti Társulat Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási ügye
Sz-36/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Ebben az előterjesztésben 200 e Ft támogatási összeg visszafizetéséről és a támogatási
szerződés megszüntetéséről szavazunk, tekintettel arra, hogy a Kft. nem tudta felhasználni ezt az összeget.
Kérem, szavazzunk a 36/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 14/2015. (II.18.) sz.

Határozat
1./ A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata és Magyar Mozdulatművészeti Társulat Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási
szerződés megszüntetését az Sz-36/2015. számú előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
Határidő: 2015. február 18.
Felelős: Mészáros László elnök
2./ A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási
szerződést megszüntető megállapodás aláírásáról.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat Intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai ellátásának felülvizsgálatára az Áht.
megváltozott rendelkezéseire tekintettel
31/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Mészáros László: Sajnos Alpolgármester úr nem tudott itt maradni, ezért nélküle tárgyaljuk az előterjesztést. A
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság részéről a Ferencvárosi Művelődési Központot érinti az
előterjesztés, a gazdálkodási és működési feladatok kerülnek át a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési
Központhoz, valamint egy jogszabályváltozás miatt az óvodák.
Böröcz Ferencné: Azt látom az előterjesztésből, hogy 15 fő átvételéről szól. Nem jelent létszámcsökkentést,
nem jelent elbocsátást. Ha ez valóban így van, akkor az ésszerűséget teljes mértékben támogatom.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 31/2015. sz. előterjesztések határozati javaslatáról.
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Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 15/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 43/2015. sz. –”
Javaslat Intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai ellátásának felülvizsgálatára az Áht.
megváltozott rendelkezéseire tekintettel” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Böröcz Ferencné
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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