
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Humán Ügyek Bizottsága

Jegyzőkönyv
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. május 3-án 

14:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Illyés Miklós – elnök,
Kállay Gáborné,
Nikodém Lajos,

 Pál Tibor,
Torzsa Sándor,
Tornai István,
Zombory Miklós.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János – polgármester,
Formanek Gyula – alpolgármester,
dr. Horváth Péter – irodavezető,
Mezey István – tanácsnok,
Borsa József – irodavezető,
Csorba Lajos – kisebbségi tanácsadó,
T. Zuggó Tünde – alpolgármesteri főmunkatárs,
Varga Brigitta – jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Kirchkeszner Ágnes – kulturális stratégiai tanácsadó,
Dr. Kovács József – FESZ Kft Ügyvezető igazgatója,
Hidasi Gábor – képviselő.

Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának rendkívüli ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal
részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A
napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel?

Illyés Miklós:  Három napirendi pontunk van.  Javasolnám, hogy a 2.  napirendi pontot, 3. napirendi
pontként tárgyaljuk. Ezzel a változtatással tenném fel a napirendet szavazásra. Kérem, szavazzunk a
napirendről.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:



HÜB 130/2011. (V. 03.) sz.
Határozat

Napirend:
1./ Közoktatási megállapodás megkötése Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával

105/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2./ Ügyrend módosítása
Sz-239/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

3./ 2011. évi nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázat elbírálása
Sz-238/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:

Torzsa Sándor: Láthatjuk, hogy megújult a Ferencváros Újság, amit az Önkormányzat önkormányzati
és  közpénzből  ad  ki.  Szomorúan  tapasztalom,  azt,  hogy  az  eddigiekkel  ellentétben  nem  került  a
bizottság  elé,  hogy miként  fog  a  helyieket  érintő  hírek eljutni  a  lakossághoz.  Milyen  formában  és
terjedelemben.  Ezért  szeretném  kérni  azt,  hogy  a  következő  bizottsági  ülésen  legyen  erről  egy
tájékoztató. Mennyibe került a design (arculat) váltás, milyen változások történtek az előzőhöz képest?
Kérdezik az emberek és nem tudunk rá mit válaszolni.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Közoktatási megállapodás megkötése Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával
105/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Pál Tibor: Tisztában vagyunk vele, hogy nem az a napirend tárgya, hogy miért zárnak be egy iskolát az
V. kerületben és, miért szűnik meg ott a képzés. Minket az a megtiszteltetés ért, hogy a mi iskolánkat
megfelelőnek tartják arra, hogy ide a gyerekeiket elhozzák. Rendben van a megállapodás is, hogy a
normatíván felüli részt, a 787 ezer forintot megkapják a gyerekek. Megpróbálnék még egy tárgyalási
kört ebben az ügyben. Nem a jogi részével van bajom csak felvetem, hogy ha valóban eljutunk odáig,
hogy 36-39 gyerek átjön, akkor a mi intézményünkben valószínűleg kell  némi felújítás. Lehet, hogy
végig kellene gondolni az Igazgató úrral, hogy kell-e két tantermet felújítani, vagy esetleg liftet építeni.
Van-e  szükség fejlesztésre,  illetve  megállapodás keretében  egy egyszeri  plusztámogatási  összeget
elérni? Amit mi átvállalunk az egy óriási dolog. Azért kötnek velünk szerződést, mert az elmúlt 20 évben
ez az iskola működött, jó szakmai munkát végzett. Kivívta magának azt a státuszt, hogy valóban lehet
építeni  erre  az  iskolára.  Lehetne  kamatoztatni  ezt  a  lehetőséget.  Azt  javasolnám,  hogy  legalább
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egykörös tárgyalást tegyünk az ügyben, hogy legyen lehetősség egyszeri plusz összegű támogatást
adni  az intézménynek,  hogy  a  gyerekek  fogadásának  a  feltételeit  kialakítsák.  Ezt  foglaljuk  bele  a
szerződésbe.  

Formanek Gyula: Több tízmillió Ft-ot nyújthatna az V. kerület az épület felújítására, azt az épületre el
tudnánk költeni. A teljes intézményben tanuló gyerekeket kívánjuk fogadni, de nem erről szól a dolog.
Az V.  kerületi  Kormos István Általános Iskolában több kerület gyermekei tanulnak, feltehetően nem
ekkora számban fognak érkezni a tanulók. Ha két konkrét csoport fogadására lehetőség nyílna, akkor
értelemszerűen  pedagógust  is  átvennénk  az  iskolából.  Megnyugtató  választ  kaptunk  az
intézményvezető úrtól, hogy ezt a két csoportot be tudjuk fogadni, tehát van két olyan tanterem, ahol el
tudjuk helyezni a gyerekeket. A két tanteremnek és az iskolának a felújítását próbáljuk támogatni abból
az  évi  150  millió  Ft-ból,  amit  intézmény  felújításra  fordít  az  önkormányzat.  Ezen  kívül  további
munkálatokat, például az udvar felújítását is el tudjuk végezni pluszként ebben az évben. Amikor ennek
a meghatározása történt, akkor éppen ilyen tényeket vettünk figyelembe, hogy bizonyos felújítások,
karbantartások elvégzésére szükség lesz. Úgy tűnik, hogy az V. kerület el tudja fogadni a feltételeinket. 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

HÜB 131/2011. (V. 03.) sz.
Határozat

A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2011. sz. –
”Közoktatási  megállapodás  megkötése  Budapest  Főváros  V.  Kerület  Önkormányzatával”  című  -
előterjesztést. 
Határidő: 2011. május 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

2./ Ügyrend módosítása
Sz-239/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Illyés Miklós:  A Humán Ügyek Bizottsága többször „ütközésben” volt más bizottságokkal, ezért egy
órával korábban fog kezdődni a bizottsági ülés. Természetesen ennek függvényében +/- 1 óra lehet az
eltérés a keddi napokon. Ezt módosítjuk az ügyrendben. 

Nikodém Lajos: Egy észrevételem van a VII. fejezet 5. pontjában két „g” pont található. Kérem, hogy
ez kerüljön javításra.

Illyés Miklós: Ezzel a javítással kérem, hogy szavazzunk, hogy elfogadjuk az ügyrend módosítását.

HÜB 132/2011. (V. 03.) sz.
Határozat

A  Humán  Ügyek  Bizottsága  az  Sz-239/2011.  sz.  előterjesztés  alapján  és  az  ülésen  elhangzott
észrevétel szerint elfogadja az ügyrendjét: 
„g./ elrendeli a szavazást és megállapítja a javaslatok feletti szavazási sorrendet, 
 h./ megállapítja a szavazás eredményét.”
Határidő: értelemszerű
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Felelős: Illyés Miklós elnök
(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

(Pál Tibor elhagyta az üléstermet, a bizottság 6 fővel ülésezik tovább.)

3./ 2011. évi nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázat elbírálása
Sz-238/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.

Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

Kmf.

Illyés Miklós
elnök

Tornai István
Jegyzőkönyv-hitelesítő
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