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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-án  

15.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 
 
 

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós – elnök, 
   Pál Tibor,  
   Nikodém Lajos, 
   Mészáros László,  
   Torzsa Sándor, 
   Tornai István, 
   Zombory Miklós tagok.  
 
Hivatal részéről: 
dr. Váczi Katinka jogi munkatárs, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri 
főmunkatárs, Mezey István tanácsnok, Török Szilvia jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Hidasi Gábor képviselő.  
 
Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről 
megjelenteket, meghívott vendégeinket. Kállay Gáborné igazoltan van távol. Megállapítom, hogy a bizottság 7 
fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szólni.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.  
 
HÜB 102/2012. (IV.18.) sz.  

Határozat 
Napirend 
 
1./ 2012. évi diákcsoport utazás pályáztatása 
 Sz-247/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök  
 
2./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek  
 
a.) Nagy Sándor Róbertné személyi térítési díj csökkentése iránti kérelme  

Sz-239/2012. sz. előterjesztés  
 
 
b.) Kocsis Ernőné személyi térítési díj csökkentése iránti kérelme  

Sz-231/2012. sz. előterjesztés  
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c.) Varga Lászlóné személyi térítési díj csökkentése iránti kérelme  
Sz-232/2012. sz. előterjesztés  

 
d.) Császár Gábor étkezési személyi térítési díj csökkentése iránti kérelme  

Sz-233/2012. sz. előterjesztés  
 
e.) Juhos Péter Gyula személyi térítési díj csökkentése iránti kérelme  

Sz-234/2012. sz. előterjesztés  
 
f.) Gyuró Géza személyi térítési díj csökkentése iránti kérelme  

Sz-235/2012. sz. előterjesztés  
 
g.) Balpataki Imre személyi térítési díj csökkentése iránti kérelme  

Sz-236/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  

 
3./ Takácsné Zagyi Katalin térítési díj elengedése iránti kérelme  

Sz-237/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
4./ Simotics Ferenc akadálymentesítési kérelme 
 Sz-238/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
5./ HÜB 312/2011. (XI.29.) számú határozatának visszavonása Szira Tamás akadálymentesítési kérelme 
ügyében  
 Sz-240/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Pál Tibor: A Soroksári úton a Soroksári út és Lágymányosi híd kereszteződésénél, amikor átmegyünk a híd alatt, 
bal oldalt van egy nagy terület. Korábban villamos végállomás volt. Ott egy komoly építkezés kezdődött el néhány 
héttel ezelőtt. Nem tudtam, hogy ez micsoda, és ma, amikor jöttem a metróval, láttam egy hatalmas plakátot, 
amin az szerepel, hogy Budapest legnagyobb nyitó bulijára meghívnak május 3-án. Ennek helyszíne a park. A 
park, pedig az a terület, ami néhány méterre van a Művészetek Palotájától. Ha jól értem, akkor itt most egy 
hatalmas ZP 2 szórakozóhely kerül kialakításra. Tud erről Ferencváros? Megnéztem a rendezési tervet is. Ez a 
terület fővárosi tulajdonban van, de P+R parkolónak van kijelölve, 400 P+R parkoló kialakítására. Hozzájárultunk 
ahhoz, hogy ez a szórakozóhely ott létrejöjjön? Tud erről valaki, valamit? Helyén való az, hogy most ott egy újabb 
szórakozóhely lesz? Túl közel nincsenek ugyan lakók, de nem tudom, hogy ők ehhez mit szólnak? Tudjuk, hogy 
mi volt akkor, amikor a Duna part túloldalán volt ez a szórakozóhely, most ez a hangzavar valószínűleg majd a 
XI. kerületbe fog menni, így ők most ezt visszakapják. Ez így rendben van, el tudom fogadni. Kérem, hogy a 
Főépítész úr vagy az illetékes iroda adjon erről tájékoztatást. A hajléktalanszálló, a börtönkórház és a legnagyobb 
bulizó hely „nagyon jó” lesz Ferencvárosnak. Ez egy szép íve annak, amit az elmúlt két évben sikerült elérni. 
Kérnék egy tájékoztatót a képviselő-testületi ülésre azzal kapcsolatban, hogy mi lesz ezen a területen, és mire 
kell készülnünk. Miért nem a 400 db parkolóhely kerül kialakításra?  
 
Illyés Miklós: Napirend előtt erről nem tudunk vitát nyitni, de természetesen választ várunk. Kaptam én is 
lakossági bejelentést a Soroksári útról. Azért bonyolult a helyzet, mert nem az önkormányzat területe, ezzel 
együtt szerintem a Hivatalban ezt engedélyeztetni kell, tehát lesz olyan munkatárs, aki fog tudni erről referálni.  
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1./ 2012. évi diákcsoport utazás pályáztatása 
 Sz-247/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök  
 
Illyés Miklós: Az oktatási soron a költségvetésben van 3 millió Ft diákcsoport utazásra. Ennek az utazásnak a 
pályázatát írnánk ki. Az előterjesztésben megtalálható a pályázati felhívás, illetve az adatlap is.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 103/2012. (IV. 18.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendeletében, a 3143 számú „Egyéb oktatási 
feladatok” költségvetési sor, „Diákcsoport utazás” alsoron 3.000.000.- Ft támogatási összeg pályázati úton 
történő szétosztásához elfogadja az Sz-247/2012. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete alapján a pályázati kiírás 
szövegét, valamint 2. sz. melléklete alapján a pályázat adatlapját. 
Határidő: 
- pályázat kiküldésére: 2012. április 20. 
- pályázat elbírálására: 2012. május 11. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
A 2-5. számú napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és határozatok 104-113/2012. (IV.18.) sz. a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Illyés Miklós: Zárt ülést rendelek el. Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 
 

Illyés Miklós  
     elnök 

 


