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    Budapest Főváros IX. Kerület 
    Ferencváros Önkormányzata 
 

KIVONAT 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2019. november 25-én 17.00 órakor tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
6./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására  
 202/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
366/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a ferencvárosi 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet 6. § (7) 
bekezdésében az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságra átruházott hatáskört a „Humanitas Ferencváros” 
díj 2019. évi adományozása tárgyában visszavonja, és úgy dönt, hogy a 2019. évben a „Humanitas Ferencváros” 
díjat Gy.Zs. részére adományozza. 
Határidő: 2019. november 25. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(18 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Önkormányzati hatósági ügyek 

198/2019., 198/2-10/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
198/2019. sz. előterjesztés 
 
367/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy B.L. 
………………………………… alatti lakos Ferencvárosi rendkívüli támogatás megállapítása iránti kérelmét 
elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
polgármesterének Kp/26200-1/2019/XXVI. számú határozatát megváltoztatja, és a kérelmező részére rendkívüli 
méltányosságból 25.000,- Ft Ferencvárosi rendkívüli támogatást állapít meg. Felkéri Polgármester Asszonyt, 
hogy gondoskodjon a 198/2019. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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198/2/2019. sz. előterjesztés 
 
368/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy B.J. 
………………………….. szám alatti lakos Ferencvárosi közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmét 
elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
polgármesterének Kp/24648-1/2019/XXVI. számú határozatát megváltoztatja, és kérelmező részére rendkívüli 
méltányosságból 2019.09.01. napjától 2020.08.31. napjáig havi 12.000,- Ft Ferencvárosi közgyógytámogatást 
állapít meg. Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 198/2/2019. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
198/3/2019. sz. előterjesztés 
 
369/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy C.J.P. 
……………………. (tartózkodási hely: …………………….) szám alatti lakos Ferencvárosi 65+ támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, egyben Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata polgármesterének Kp/23309-1/2019/XXVI. számú határozatát 
helybenhagyja. Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 198/3/2019. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
198/4/2019. sz. előterjesztés 
 
370/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ö.P. 
………………………… szám alatti lakos Ferencvárosi közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmét 
elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
polgármesterének Kp/24868-1/2019/XXVI. számú határozatát megváltoztatja, és kérelmező részére rendkívüli 
méltányosságból 2019.09.01. napjától 2020.08.31. napjáig havi 12 000,- Ft Ferencvárosi közgyógytámogatást 
állapít meg. Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 198/4/2019. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
198/5/2019. sz. előterjesztés 
 
371/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy P.I. 
………………………….. alatti lakos Ferencvárosi rendkívüli támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító 
határozat ellen benyújtott fellebbezésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
polgármesterének Kp/26227-1/2019/XXVI. számú határozatát megváltoztatja, és a kérelmező részére rendkívüli 
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méltányosságból 25.000,- Ft Ferencvárosi rendkívüli támogatást állapít meg. Felkéri Polgármester Asszonyt, 
hogy gondoskodjon a 198/5/2019. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
198/6/2019. sz. előterjesztés 
 
372/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy S.J. 
……………………….. szám alatti lakos Ferencvárosi közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító 
határozat ellen benyújtott fellebbezésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
polgármesterének Kp/24990-1/2019/XXVI. számú határozatát megváltoztatja, és kérelmező részére rendkívüli 
méltányosságból 2019.09.01. napjától 2020.08.31. napjáig havi 10.625,- Ft Ferencvárosi közgyógytámogatást 
állapít meg. Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 198/6/2019. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
198/7/2019. sz. előterjesztés 
 
373/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy S.G. 
…………………………… szám alatti lakos Ferencvárosi közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmét 
elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
polgármesterének Kp/25499-1/2019/XXVI. számú határozatát megváltoztatja, és kérelmező részére rendkívüli 
méltányosságból 2019.09.01. napjától 2020.08.31. napjáig havi 12.000,- Ft Ferencvárosi közgyógytámogatás 
állapít meg. Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 198/7/2019. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
198/8/2019. sz. előterjesztés 
 
374/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy T.J. 
……………………………… szám alatti lakos Ferencvárosi közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmét 
elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
polgármesterének Kp/22788-1/2019/XXVI. számú határozatát megváltoztatja, és kérelmező részére különös 
méltányosságból 2019.08.01. napjától 2020.07.31. napjáig havi 4.195,- Ft Ferencvárosi közgyógytámogatás 
állapít meg. Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 198/8/2019. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
198/9/2019. sz. előterjesztés 
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375/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy V.J. 
…………………………… szám alatti lakos Ferencvárosi közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmét 
elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
polgármesterének Kp/22184-1/2019/XXVI. számú határozatát megváltoztatja, és kérelmező részére rendkívüli 
méltányosságból 2019.08.01. napjától 2020.07.31. napjáig havi 8.355,- Ft Ferencvárosi közgyógytámogatás 
állapít meg. Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 198/9/2019. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
198/10/2019. sz. előterjesztés 
 
376/2019. (XI.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy V.J. 
…………………………… szám alatti lakos Ferencvárosi közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmét 
elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
polgármesterének Kp/22185-1/2019/XXVI. számú határozatát megváltoztatja, és kérelmező részére rendkívüli 
méltányosságból 2019.08.01. napjától 2020.07.31. napjáig havi 6.740,- Ft Ferencvárosi közgyógytámogatás 
állapít meg. Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 198/10/2019. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti határozat aláírásáról. 
Határidő: 30 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 

k.m.f. 
 
 

Baranyi Krisztina s.k.     Dr. Dombóvári Csaba  
     polgármester       jegyző h. 

Dr. Szabolcs Mária s.k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


