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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 7-én  

14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
 

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós – elnök, 
   Kállay Gáborné, 
   Mészáros László, 
   Nikodém Lajos, 
   Torzsa Sándor, 
   Tornai István tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Formanek Gyula alpolgármester, dr. Gáspár László irodavezető, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri 
főmunkatárs, dr. Enyedi Mária jogi munkatárs, Török Szilvia – jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Csonka Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Telek Vilmosné Gond Viselés Kft. 
képviselője, Kiss Erika Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmenti 
Otthonának intézményvezetője. 
 
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. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 58/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
Napirend: 
1./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2011. évi működéséről 
 61/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
2./ Beszámoló a Gond Viselés Kft. 2011. évi munkájáról  
 63/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
3./ Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthona 2011. 
évi működéséről 
 64/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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4./ Beszámoló a Küldetés Egyesület 2011. évi munkájáról 
 62/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
5./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2012. évi nyári nyitvatartási rendje 
 60/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
6./ A 409/2011. (XII.22.) számú határozat kiegészítése 
 65/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 2011. évi szakmai beszámolója 
 Sz-137/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető 
 
8./ Beszámoló a Menhely Alapítvány 2011. évi szakmai munkájáról 

Sz-138/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető  
 
9./ A HÜB 297/2011. (XI.08.) számú határozatának visszavonása 
 Sz-139/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető  
 
10./ 19. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése 
 Sz-135/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
11./ 23. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése 
 Sz-136/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
12./ Sport Alap 2011. évi támogatás elszámolása és a 2012. évi meghosszabbítása 
 Sz-141/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
Torzsa Sándor: Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az önkormányzat több kiadványában is 
szerzői jogot sért azzal, hogy nem szabályosan használjuk a facebook logóját. Nyomtatásban ugyanis 
ezt a logót nem lehet használni. Az nagyon jó, hogy az önkormányzat megjelenik a közösségi oldalon, 
és ezen keresztül is tájékoztatja a választópolgárokat, viszont a facebook ezt a fajta logó használatot 
elég szigorúan és komolyan szokta venni. Van egy olyan logója a facebook-nak, amit lehet használni 
nyomtatásban is, de ez nem az a logó. Azért javasolnám, hogy ennek nézzenek utána, és figyeljenek 
oda rá, mert volt már precedens arra, hogy a facebook a rossz logó használatért igen komoly szerzői 
jogdíjakat hajtott be. Sem ezt a „like” gombot, sem a facebook logót így nem lehet nyomtatásban 



 3

használni. Javaslom, hogy a kiadványainkban ezekre figyeljünk oda, nehogy megjelenjen a facebook-tól 
egy több millió Ft-os csekk az önkormányzatnál.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2011. évi működéséről 
 61/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
Nikodém Lajos: A beszámolóval kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon 
tanulságos és érdekes volt, fontos hozzászólások voltak benne, de nem tudjuk, hogy ki, miről, mit 
mondott. Egy összefoglalót vagy egy rövid beszámolót szívesen olvasnék róla.  
 
Illyés Miklós: Való igaz, hogy jó volna olvasni egy összefoglalást a Szociálpolitikai Kerekasztalon 
történtekről.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 59/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 61/2012. sz. – ”Beszámoló a 
Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2011. évi működéséről” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. március 22. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Beszámoló a Gond Viselés Kft. 2011. évi munkájáról  
 63/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
Illyés Miklós: Köszöntöm a Kft. ügyvezetőjét dr. Telek Vilmosnét. Van kiegészítenivalója a 
beszámolóhoz?  
 
dr. Telek Vilmosné: Köszönjük szépen a támogatást. Remélem, hogy továbbra is támogatni fog minket 
a humán terület a 4 személy elhelyezése ügyében. Külön megköszönném, hogy az egyik programunkat 
megjelentette az önkormányzat honlapja.  
 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
HÜB 60/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 63/2012. sz. – ”Beszámoló a 
Gond Viselés Kft. 2011. évi munkájáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. március 22. 
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Felelős: Illyés Miklós elnök 
(6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthona 
2011. évi működéséről 
 64/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Kiss Erika: Köszönjük szépen a támogatást.  
 
Illyés Miklós: Ha jól emlékszem 14 db IX. kerületi ellátottról van szerződés és most körülbelül 8 ellátott 
lehet.  
 
Kiss Erika: Jelenleg 12 fő van, a múlt évben pedig 40 főt fogadtunk.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 61/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 64/2012. sz. – ”Beszámoló a 
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthona 2011. évi 
működéséről” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. március 22. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Beszámoló a Küldetés Egyesület 2011. évi munkájáról 
 62/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 62/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 62/2012. sz. – ”Beszámoló a 
Küldetés Egyesület 2011. évi munkájáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. március 22. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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5./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2012. évi nyári nyitvatartási rendje 
 60/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 63/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 60/2012. sz. – ”A 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2012. évi nyári nyitvatartási rendje” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2012. március 22. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ A 409/2011. (XII.22.) számú határozat kiegészítése 
 65/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 64/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 65/2012. sz. – ”A 409/2011. 
(XII.22.) számú határozat kiegészítése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. március 22. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 2011. évi szakmai 
beszámolója 
 Sz-137/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető 
 
Illyés Miklós: Sok tanulságos dolog található az előterjesztésben, egyet kiemelnék. A heroin 
felhasználás nagyon lecsökkent, viszont megjelentek újfajta designer drogok, még ha nem is olyan 
számban. A statisztikák szerint még mindig nem kedvező a helyzet a kábítószer-fogyasztás ügyében.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
HÜB 65/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadja a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia 
Alapítvány 2011. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolót.   
Határidő: 2012. március 31. 
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Felelős: Illyés Miklós elnök 
(6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Beszámoló a Menhely Alapítvány 2011. évi szakmai munkájáról 

Sz-138/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető  
 
Torzsa Sándor: Jónak tartom, hogy a bizottság előtt ennyi beszámoló van, nyilván ebbe komoly 
szakmai munkát fektetnek az intézményeink és alapítványaink. Jó lenne látni azt, hogy például a 
Ferencváros Kártya az elmúlt egy évben hogyan változott. Jó volna tájékoztatást kapni arról, hogy 
hogyan változtak az elfogadóhelyek számai, milyen adatkezelési rendszerben került ez kialakításra. Jó 
volna egy másik bizottsági ülésre erről is tájékoztatást kapni.  
A másik, ami jó folyamat volt, és pontosan nem látja a bizottság, hogy hol tart a dolog, az a Zöld 
Macska Színpaddal történt együttműködés. Jó volna, ha ők is eljönnének a bizottság elé és 
elmondanák, hogy milyen az együttműködésük az önkormányzattal, mit csináltak ők az elmúlt egy 
évben. Ebben a két témakörben hiányolom azt, hogy most nincs itt a bizottság előtt, de amennyiben egy 
ilyet lehetne kérni, azt megköszönném.  
 
Illyés Miklós: A beszámolás törvényi kötelezettsége az intézményeknek, tehát a Zöld Macska Színpad 
és a Ferencváros Kártya kicsit más jellegű dolog. Az első negyed évben azzal az összeggel, amit 
kaptak az intézmények, el kell számolniuk, és ez úgy történik, hogy egy beszámolót kell hozzá leadniuk. 
A Zöld Macska Színpad akkor jöhetne számításba, ha kaptak volna valami támogatást az 
önkormányzattól, ám ők nem kaptak. Civil egyesületként nem részesültek tavaly támogatásban, ha jól 
tudom az tavalyelőtt volt, de utána nézünk. Ha civil szervezet, akkor a beszámolójukat hamarosan 
olvashatjuk majd. Az összes olyan szervezetnek, aki támogatást kap az önkormányzattól, pénzügyi és 
szakmai beszámolási kötelezettsége van, csak valószínű, hogy a határidő nem az első negyedév. 
Ezeket ugyanúgy lehet majd olvasni, ha máshogy nem, majd tájékoztatóként meg fogják kapni.  
 
Formanek Gyula: A Ferencváros Kártya teljesen más történet. Amennyiben Torzsa úr kéri, akkor 
értelemszerűen a bizottság felkéri a Hivatalt, állunk rendelkezésére. Jelenleg egy Ferencváros Kártya 
van érvényben, nem tudom, hogy erre vonatkozik-e a kérdése vagy egy jövőbelire, de arról nem tudunk 
semmit mondani. Jelenleg van egy Ferencváros Kártya, ami a rendelet szerint március 31-ig van 
érvényben, erről természetesen készíteni fogunk egy beszámolót.  
A Zöld Macska Színpadhoz kapcsolódó kérdésére annyit reagálnék, hogy nem emlékszem rá, hogy 
támogattuk volna. Pályázat keretében lehet, hogy kapott támogatást. A pályázati támogatások 
beszámolói folyamatosan érkeznek, és folyamatos feldolgozásra kerülnek. Nem láttam a Zöld Macska 
Színpad beszámolóját, van egy olyan érzésem, hogy nem támogattuk őket. Amennyiben támogattuk, 
úgy lehet, hogy a beszámoló késik, általában január 31-ei határidővel kérjük a beszámolókat. 
Hozzátenném, hogy a korábbi évektől eltérően az összes olyan civil szervezet, amelyet valamely 
formában támogatott az önkormányzat – akár pályázat formájában, akár közvetve támogatta – ezeknek 
a civil szervezeteknek a beszámolóit bekérte a Hivatal, részben beérkeztek, és erről készülni fog egy 
olyan előterjesztés, amelyben esetlegesen majd dönteni is kell a támogatás jövőbeli sorsáról. Ez még 
folyamatban van, szerintem az áprilisi képviselő-testületi ülésre el fog készülni a részletes beszámoló, 
ahol Önök ezt kézbe vehetik, és a Humán Ügyek Bizottsága is véleményt alkothat a beszámolókról és 
az itt működő szervezetek munkájáról.  
Ha jól értettem, akkor a Ferencváros Kártyát be lehet fogadni, nem hiszem, hogy erről kell külön 
határozatot hozni, erről készülni fog egy beszámoló a következő bizottsági ülésre.  
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Torzsa Sándor: Már megjelent egy honlap, ahol lehet látni a Ferencváros Kártyát, ami olyan érzetet 
keltett bennem, mintha már az új rendszer működne. Voltak is kérdések a lakosságtól, hogy mi ez az új 
rendszer. Amennyiben még a régi kártya van, akkor értelemszerűen az új rendszerről jó volna 
tájékoztatni a lakosságot. A másik az, hogy itt a bizottsági ülésen szavazhattunk a Zöld Macska 
Színpad támogatásáról.  
 
Illyés Miklós: Az Zöld Kakas volt.  
 
Torzsa Sándor: Nem, Zöld Macska volt, a diákszínjátszóról beszélek, ők kaptak is támogatást, voltak itt 
bemutatkozni a bizottsági ülésen. Szerintem ezt nézzük meg.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 66/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadja a Menhely Alapítvány 2011. évben végzett szakmai munkájáról 
szóló beszámolót.   
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ A HÜB 297/2011. (XI.08.) számú határozatának visszavonása 
 Sz-139/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető  
 
Illyés Miklós: Mi a teendője Deák Botondnak, ha most jelentkezik a 100.000 Ft támogatásért? 
 
Dr. Gáspár László: Az Iroda többször kereste a jogosultat e-mailen, postai úton, telefonon keresztül, de 
sehogy nem tudtuk elérni. Mivel nem tudunk vele támogatási szerződést kötni, ezért vissza kell vonni a 
határozatot. Az idei pályázat során majd újra pályázhat.  
 
Formanek Gyula: A Hivatal már készíti a zárszámadásra az előterjesztést. Az áprilisi képviselő-testületi 
ülésen már tárgyalni fogjuk a 2011. évi zárszámadást. Nincs lehetőség rá, hogy erre a 2011. évi 
támogatásra pályázhasson még egyszer a jogosult. Jelezném, hogy nem ő az egyedüli, van még egy 
szervezet, aki nem tudta felhasználni a tavalyi pályázati támogatását, feltehetően a későbbiekben ez is 
elő fog kerülni. A másik szervezet színházi előadásokat szeretett volna rendezni, de nem tudta 
megvalósítani azt a színházi előadást, amire a támogatást kérte, és mivel működésre nem folyósítunk 
támogatást, ezért nehéz így elszámolni, pláne, ha a pályázatban szereplő program nem valósul meg. Ily 
módon kénytelen visszafizetni a pénzt a jogosult.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 67/2012. (III.07) sz.  
Határozat 

A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy Deák Botond verseskötetének megjelenését bruttó 
100.000.- Ft-tal támogató HÜB 297/2011. (XI.08.) számú határozatát visszavonja.  
Határidő: 2012. március 7.   
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ 19. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése 
 Sz-135/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
Nikodém Lajos: Előbújt belőlem a magyartanár. Az előterjesztés utolsó mondatában akadálymentes 
átadásról van szó, de ez zökkenőmentes átadás. Akadálymentes az, amikor tolókocsival is be lehet 
menni valahova.  
 
Illyés Miklós: Mindig van magyartanár egy Humán Ügyek Bizottságában. Kérem, szavazzunk a 
határozati javaslatról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 68/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. 
sz. melléklet II. fejezet 3./f.) pontja alapján hozzájárul a 19. számú felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére a Med-Intern Családorvosi Bt.-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr. Siklós Judit 
háziorvossal kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a 19 számú felnőtt 
háziorvosi körzetre vonatkozóan a Medico Line bt.-vel és Dr. Örsi  Krisztina ellátásra személyesen 
kötelezett orvossal megkötendő feladat ellátási szerződés időpontjától. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
HÜB 69/2012. (III.07) 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 19. számú felnőtt háziorvosi szolgálat 
működtetésére a IX. Üllői út 65-67. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Medico Line Bt-vel és az 
ellátásért személyesen kötelezett Dr. Örsi Krisztina orvossal az Sz-135/2012. számú előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási előszerződést köt és felkéri Polgármester urat az 
előszerződés aláírására. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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11./ 23. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése 
 Sz-136/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
Mészáros László: Én is magyartanár vagyok, de más jellegű észrevételem lenne. Ha jól láttam a 
rendelési időt, akkor a pénteki napra két órás rendelési idő van meghatározva. Ezzel kapcsolatban 
érdeklődnék, hogy van-e valamilyen jogszabály vagy kötelezettség, hogy hány órás rendelési időt kell 
biztosítani? Ez a két óra ez mire lenne elég? Egy napra általában 4 óra legalább a rendelési idő.  
 
Formanek Gyula: Egy olyan háziorvosi rendelőről beszélünk, ahol több háziorvos rendel. Gondolom, 
hogy a pénteki napot felosztották egymás között. Valószínűleg ez ennek köszönhető, mert a további 
rendelési idők úgy vannak meghatározva, hogy a többi napon hol délelőtt, hol délután rendelnek az 
adott háziorvosok.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 70/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. 
sz. melléklet II. fejezet 3./f.) pontja alapján hozzájárul a 23. számú felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére a Börzsöny Háziorvosi Kft.-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr. Hézer Klára 
háziorvossal kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a 23. számú felnőtt 
háziorvosi körzetre vonatkozóan a Börzsöny Háziorvosi Kft.-vel és Dr. Bitó Krisztina ellátásra 
személyesen kötelezett orvossal megkötendő feladat ellátási szerződés  időpontjától. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester. 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 71/2012. (III.07) 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 23. számú felnőtt háziorvosi szolgálat 
működtetésére a IX. Börzsöny u. 19. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft-
vel és az ellátásért személyesen kötelezett Dr. Bitó Krisztina orvossal a Sz-136/2012. számú 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási előszerződést köt  és felkéri Polgármester 
urat az előszerződés aláírására. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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12./ Sport Alap 2011. évi támogatás elszámolása és a 2012. évi meghosszabbítása 
 Sz-141/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 72/2012. (III.07) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Bizottság elfogadja az FTC Kosárlabda Utánpótlás-
nevelés Nonprofit Kft., a  Ferencváros Szabadidős SE, a Budapesti Sztárok Sportegyesület és az FTC 
Kajak-kenu Utánpótlás Nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi Sport Alap támogatásnak pénzügyi- 
és szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határidő:2012. március 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Illyés Miklós: Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 
 

Illyés Miklós  
     elnök 

 


