
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Humán Ügyek Bizottsága

Jegyzőkönyv
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. május 31-én 

14:00 órakor megtartott rendes, nyílt üléséről

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

   Pál Tibor,
  Tornai István,
  Zombory Miklós tagok.

Hivatal részéről: Formanek Gyula – alpolgármester,
  dr. Ördögh Brigitta – aljegyző,
  dr. Paksi Ilona – aljegyző,
  dr. Horváth Péter – irodavezető,
  Csizmaziáné Horváth Marianna,
  Mezey István – tanácsnok,
  Borsa József – irodavezető,
  dr. Gáspár László - irodavezető,
  Tamás Beáta – irodavezető-helyettes,
  Hajdu Erika – egészségügyi referens,
  T. Zuggó Tünde – alpolgármesteri főmunkatárs,
  dr. Ódor Éva – polgármesteri jogi tanácsadó,
  Csorba Lajos – kisebbségi tanácsadó,
  Dr. Jelinek Benjámin – FESZ Kft.
  Völgyesi Attila – Oktatási, Kulturális és Sport Iroda,
  Varga Brigitta – jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Hidasi Gábor – képviselő,
Belev Péter – Ferencvárosi Művelődési Központ, 
Dr. Kovács József – FESZ Kft. igazgató,

Illyés Miklós:  Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának rendes ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal
részéről  megjelenteket,  meghívott  vendégeinket.  Megállapítom,  hogy  a  bizottság  7  fővel
határozatképes,  az  ülést  megnyitom.  A  mai  bizottsági  ülés  nagyon  tartalmas  lesz.  Az  ülést  az
intézményvezetői pályázatok elbírálásával kezdjük. Kérem, vegyük fel 16. napirendre a 144/2011. sz. –
„A  Távközlési  Zenei  Alapítvány  közszolgáltatási  szerződésének  módosítása  című  –  előterjesztést.
Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről.



Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
HÜB 161/2011. (V.31.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Intézményvezetői pályázat 

Sz-360/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

2./ Karaván Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződés módosítása
129/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

3./ Kerekerdő Óvoda csoportnyitási kérelme
138/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

4./ Éjszakai Színház támogatása
137/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

5./ FMK Alapító Okirat módosítása
142/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

6./ Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
136/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

7./ A Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve
127/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

8./ Lenhossék u. 24-28. sz. épület 24. szám alatti épületszárny bérbeadása a BOI részére
133/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

9./ Zászlóhasználat engedélyezése
132/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

10./ Beszámoló a szervezeteknek nyújtott 2010. évi önkormányzati támogatásokról
Sz-355/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

11./ 2011. évi civil szervezeti, egyházi és kisebbségi pályázatok elbírálása
Sz-336/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

12./ Sportcélú utánpótlás nevelés támogatását szolgáló pályázati programok elbírálása
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Sz-372/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

13./ Javaslat a sportszervezetek 2011. évi pályázati támogatásának felosztására
Sz-337/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Borsa József irodavezető

14./ Meghívásos kulturális pályázat (II. forduló) – maradvány terhére pótfelhívás
Sz-380/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

15./
a/ Budapesti Városvédő Egyesület utólagos támogatási kérelme

Sz-338/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
              Formanek Gyula alpolgármester

b/ Erdélyi Szerencse Ödön kérelme – zenei klip forgatásának anyagi támogatása
Sz-339/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
                Formanek Gyula alpolgármester

16./ A Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítása
144/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

17./ Herman Sándorné elhelyezési kérelme
Sz-334/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető

18./ Hosszú István méltányossági átmeneti segély kérelme
Sz-340/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető

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

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Intézményvezetői pályázat 
Sz-360/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

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

2./ Karaván Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződés módosítása
129/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 165/2011. (V.31.) sz.

Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2011. sz. – ”Karaván
Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződés módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Illyés Miklós elnök      

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

3./ Kerekerdő Óvoda csoportnyitási kérelme
138/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

HÜB 166/2011. (V.31.) sz.
Határozat

A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 138/2011. sz. – ”Kerekerdő
Óvoda csoportnyitási kérelme” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Illyés Miklós elnök      

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

4./ Éjszakai Színház támogatása
137/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

HÜB 167/2011. (V.31.) sz.
Határozat

A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 137/2011. sz. – ”Éjszakai
Színház támogatása” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Illyés Miklós elnök      

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

1./ Intézményvezetői pályázat 
Sz-360/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

A napirenddel  kapcsolatos hozzászólások és határozat  nyilvánosságra hozatala  személyiségi  jogot
sértene.
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5./ FMK Alapító Okirat módosítása
142/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

dr.  Paksi  Ilona:  Tisztelt  Bizottság!  A  Ferencvárosi  Művelődési  Központ  és  Intézményei  Alapító
Okiratának módosításáról van szó. Az előterjesztést egyrészről az indokolja, hogy nem olyan régen volt
módosítva a Ferencvárosi Művelődési Központ Alapító Okirata és a Magyar Államkincstár  bizonyos
hiánypótlással élt ennek tekintetében, ezért hiánypótlási kötelezettségünk van. Továbbá az intézmény
működésének átszervezése folyamatban van, amely szintén igényel módosításokat. Ez a két indoka,
hogy az előterjesztés előttünk van, amely egyben tartalmazza a módosítási javaslatokat. 

Pál Tibor: Ahogy az Aljegyző Asszony is mondta, hogy az átszervezés folyamatban van, ahhoz kell az
Alapító  Okirat  módosítása.  Lehet  arról  többet  tudni,  hogy  mi,  az  átszervezés?  Az  alapító  Okirat
módosítása szerintem egy utolsó lépés egy átszervezésnél. Az első pedig az lenne, hogy beszéljük
végig, mit akarunk a művelődési házzal. Mit jelent a minőségi munka? Úgy gondolom, hogy „fordítva
ülünk a lovon”. Mi az irány? Milyen arculatot, és milyen feladatot szánunk a Ferencvárosi Művelődési
Központnak? Mit jelent a minőségi személycsere a művelődési ház szempontjából?

dr. Paksi Ilona: Azt gondolom, hogy nem „ülünk fordítva a lovon”. Természetesen jogos a kérdés. Az
előterjesztésből  kiderül,  hogy  van  egy Szervezeti  és  Működési  Szabályzat,  az is  elkészült.  Azt  az
Alapító Okirat elfogadása után tudja megtárgyalni a bizottság. Az SZMSZ részletesen feladatokra és
munkakörökre lebontva tartalmazza a minőségi változást. Ami ezzel összefügg Alapító Okirat területén
az  a  tevékenységi  köröknek  az  áthelyezése,  ez  elég  jelentős.  Ezt  muszáj  megtenni.  A  Magyar
Államkincstár  pedig  határidőt  szabott,  ahhoz  is  kötve  vagyunk.  Így  a  két  feladatot  összevonva
készítettük el az előterjesztést. Kell egy kiegészítést tennem, ami jogi jellegű. Kiderült az Alapító Okirat
ismételt felülvizsgálata során, hogy az ingatlanok, amiket használ a Ferencvárosi Művelődési Központ,
nem jó helyrajzi  számmal, illetve alapterülettel  szerepelnek az Alapító  Okiratban. Ezt  korrigálni  kell.
Felolvasom a jegyzőkönyv számára és hozzá is csatolom. A képviselő-testületi ülésen is el kell, hogy
hangozzon. Emiatt egy plusz pont fog beékelődni ebbe a módosító okiratba, mert, ahogy látszik  az
egységes szerkezetből a 7. pont tartalmazza ezeknek az ingatlanoknak a felsorolását. 

Haller  u.  27.  –  1530  számú  tulajdoni  lapon,  a  38266/4  helyrajzi  számú  ingatlannak  az
alapterülete  helytelenül  18380  négyzetméterről  a  helyesre  17919  négyzetméterre  kell,  hogy
módosuljon. 

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény – a 36825 helyrajzi  szám alatti  2697 négyzetméteres
ingatlanról  beszélünk, de ennek csak 430 négyzetméteres ingatlan részét használja a Ferencvárosi
Helytörténeti Gyűjtemény. Ennek megfelelően kell módosítani az Alapító Okiratot. 

A Pince Színház tekintetében, pedig a 37011 helyrajzi számot 37011/A/3 helyrajzi számra kell
módosítani, mert ez egy társasházban van, ahol az albetét számot meg kell jeleníteni. Továbbá a Pince
Színháznak van egy díszlet raktára is, amely viszont a 37011/A/9 helyrajzi szám alatt szerepel és  234
négyzetméteres alapterülettel használja. Ezzel viszont még ki kell egészíteni a 7. pontot. 

Így lesz teljes az Alapító Okirat módosítása. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezzel a kiegészítéssel
fogadja el módosított okiratot. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadásáról is javasolja
a bizottság, mert ezt is kéri külön a Magyar Államkincstár. Annak ellenére, hogy álláspontunk szerint az
egyéb rendelkezései  változatlan  tartalommal  érvényesek. Ha abba  beillesztjük  a  módosítást,  akkor
eleget teszünk a törvényi követelményeknek, de nem akarunk a Magyar államkincstárral vitatkozni.

5



Belev Péter: Az Alapító Okirat módosítására „azért kell sort keríteni”, mert az önkormányzat a kerületi
tv-t a Ferencvárosi Művelődési Központ működtetési körébe rendelte. Amikor beadtuk az Alapító Okirat
módosítását a Magyar Államkincstárnak, akkor számos adminisztratív hibát fedeztek fel. Kizárólag ezért
vált sürgőssé a dolog. 

Tornai István: Belátom, és nagyon fontos érv, hogy a Magyar Államkincstár felé rendben legyenek a
jogi ügyek. Úgy gondolom, hogy az előterjesztésben két dolog keveredik össze. Érintettük a Szervezeti
és  Működési  Szabályzatot,  illetve  egy  szervezeti  működési  ábrát,  ami  jelenleg  a  Ferencvárosi
Művelődési Központ honlapján ilyen cím alatt található. Az a munkatársak telephelye, munkakörükkel
kapcsolatos felsorolás, de semmi esetre sem egy ábra, hanem egy hierarhizált,  strukturált dolog. Ezt
érdemes  lenne  a  képviselő-testületi  ülésre  elkészíteni.  Ha  az  új  SZMSZ  elkészült  azt  is  a
Képviselőtestület  elé  kell  vinni,  mert  akkor  lehetne  felelősségteljesen  dönteni  arról,  hogy  milyen
változások történnek, és ezekből az ábrákból kiderülhet az is, hogy a 2. és 3. határozati javaslatban a
létszámemelésre miért van szükség. Hat főt kell felvenni, erre nyilván választ kapunk, hogy miért, ezzel
szemben a szövegben az szerepel, hogy munkaerő felesleg van. Ez különösen érdekelne.

Pál  Tibor:  Fontos  az,  hogy  a  négyzetmétert  pontosan  tüntessük  fel.  Ha  ez  az  Alapító  Okirat
módosításának  a  lényege,  akkor  nincs miről  beszélni.  De  azért  érezzük,  hogy  ebben  más is  van.
Korrektül le van írva a felvezető szövegben, a racionalizálás, az átszervezés, a minőségi munka. Nincs
ebben vita, csak tessék elmondani mi  ez. A kemping marad vagy sem? A dolog tartalmára lennék
kíváncsi. Sokkal előrébb vinné a dolgot. Ha onnan kikerült, akkor most mi lesz a Tv-vel? Tud erre valaki
választ adni? A dolgok szakmaiságáról kellene beszélnünk. Azután kellene az Alapító Okiratot hozzá
rendelni.  Kell-e,  hogy  ennyi  intézménye  legyen  az  Ferencvárosi  Művelődési  Központnak?  Sok
mindenről lenne érdemes beszélni, de csak akkor, ha őszinték vagyunk egymással.

Belev Péter:  A Ferencvárosi Művelődési Központnál jelenleg az igazgató úrnak gazdasági szervezeti
kérdésekben segítek. Az új SZMSZ-hez készül szervezeti ábra is. Készült egy rövid összefoglalás arról
is hogy, az általunk készített javaslat miben tér el a jelenlegi SZMSZ-től. Pontról-pontra végigmegyünk a
változásokon. A személyi, illetve a szervezeti  kérdésekkel kapcsolatban fontos, hogy volt egy belső
utóvizsgálat.  2011.  januárban  kaptuk  meg  a  jelentést.  Ez  megállapította,  hogy  az  intézmény
gazdálkodása nem kellőképen átlátható. Sokszor későn kezdenek programokat szervezni a 

programszervezők. Nem megfelelő a kommunikáció, javasolják a jogi segítség igénybevételét. Ezt az
utójelentést  is  figyelembe véve próbáltuk  kialakítani  a  szervezetet.  A  minőségi  csere talán  nem a
legszerencsésebb megfogalmazás. Arra próbáltunk utalni, hogy nem célunk a szervezet létszámának a
„felduzzasztása”, mint ahogy az sem, hogy tömeges elbocsájtásokat eszközöljünk. Erről abszolút nincs
szó. 

Illyés Miklós:  Azt javaslom,  hogy a holnapi képviselő-testületi  ülésre a 2011. januárban megkapott
jelentés  legyen  a  képviselők  asztalán,  hogy  lássuk  át  mi  is,  hogy  miért  van  az  Alapító  Okirat
módosítására szükség. Kérem, szavazzunk az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt.

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

HÜB 170/2011. (V.31.) sz.
Határozat

A Humán Ügyek  Bizottsága elfogadásra javasolja a  Képviselő-testületnek  a  142/2011.  sz.  –  ”FMK
Alapító  Okirat  módosítása”  című  –  előterjesztést  –  azaz  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító
Okiratot.
Határidő: 2011. június 1.
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Felelős: Illyés Miklós elnök      

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

6./ Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
136/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

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

7./ A Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve
127/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

HÜB 172/2011. (V.31.) sz.
Határozat

A  Humán  Ügyek  Bizottsága  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testületnek  a  127/2011.  sz.  –  ”A
Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Illyés Miklós elnök      

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

8./ Lenhossék u. 24-28. sz. épület 24. szám alatti épületszárny bérbeadása a BOI részére
133/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

A napirenddel  kapcsolatos hozzászólások és határozat  nyilvánosságra hozatala  személyiségi  jogot

sértene.

9./ Zászlóhasználat engedélyezése
132/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

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

HÜB 174/2011. (V.31.) sz.
Határozat

A  Humán  Ügyek  Bizottsága  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testületnek  a  132/2011.  sz.  –
”Zászlóhasználat engedélyezése” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Illyés Miklós elnök      

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

7



10./ Beszámoló a szervezeteknek nyújtott 2010. évi önkormányzati támogatásokról
Sz-355/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

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

11./ 2011. évi civil szervezeti, egyházi és kisebbségi pályázatok elbírálása
Sz-336/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

A napirenddel  kapcsolatos hozzászólások és határozat  nyilvánosságra hozatala  személyiségi  jogot

sértene.

12./ Sportcélú utánpótlás nevelés támogatását szolgáló pályázati programok elbírálása
Sz-372/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

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

13./ Javaslat a sportszervezetek 2011. évi pályázati támogatásának felosztására
Sz-337/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Borsa József irodavezető

A napirenddel  kapcsolatos hozzászólások és határozat  nyilvánosságra hozatala  személyiségi  jogot

sértene.

14./ Meghívásos kulturális pályázat (II. forduló) – maradvány terhére pótfelhívás
Sz-380/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

A napirenddel  kapcsolatos hozzászólások és határozat  nyilvánosságra hozatala  személyiségi  jogot

sértene.

15./
a/ Budapesti Városvédő Egyesület utólagos támogatási kérelme

Sz-338/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
               Formanek Gyula alpolgármester

A napirenddel  kapcsolatos hozzászólások és határozat  nyilvánosságra hozatala  személyiségi  jogot

sértene.

b/ Erdélyi Szerencse Ödön kérelme – zenei klip forgatásának anyagi támogatása
Sz-339/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
                 Formanek Gyula alpolgármester
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A napirenddel  kapcsolatos hozzászólások és határozat  nyilvánosságra hozatala  személyiségi  jogot

sértene.

16./ A Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítása
144/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Illyés Mikós:  Helyszínen került kiosztásra az előterjesztés. Az alapítvány évi  5 millió  Ft  támogatás
ellenében vállal fellépéseket. Kér egy módosítást, ez a módosítás teljesíthető. Kérem, szavazzunk. 

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

HÜB 187/2011. (V.31.) sz.
Határozat

A  Humán  Ügyek  Bizottsága  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testületnek  a  144/2011.  sz.  –  ”A
Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Illyés Miklós elnök      

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

Illyés Miklós: Két egyéni kérelem van, a nyílt ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el.

A 17. és 18. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és határozatok 188-189/2011. (V.31.) a
zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

k.m.f.

Illyés Miklós
    elnök

Tornai István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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