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Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. július 9-én  

14.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 
 

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós – elnök, 
   Kállay Gáborné, 
   Tornai István,  
   Mészáros László, 
   Nikodém Lajos tagok.  
 
Hivatal részéről:  Formanek Gyula alpolgármester, 
   dr. Paksi Ilona aljegyző, 

dr. Enyedi Mária jogi munkatárs, 
   dr. Gáspár László irodavezető, 
   T. Zuggó Tünde alpolgármesteri főmunkatárs,  
   Mihályi György alpolgármesteri tanácsadó,  

Török Szilvia – jegyzőkönyvvezető. 
 

Meghívottak:   Csonka Gyula Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
   Sebők Endre FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója,  
   Mezey István tanácsnok. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről megjelen-
teket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A 
napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 205/2012. (VII.09.) sz.  

Határozat 
Napirend:  
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló) 
 154/3/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati 
támogatások elszámolásáról 
 176/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ A Karaván Művészeti Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolójának elfo-
gadása 
 177/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ Alapító Okiratok módosítása 
 184/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
5./ Ellátási szerződés módosítása 
 171/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
6./ Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója 
 170/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának bővítése 
 172/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
8./ HPV elleni védőoltás méltányosságból történő biztosítása 
 187/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
9./ 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése 
 Sz-428/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
10./ A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának módosí-
tása 
 Sz-427/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
11./ A HÜB 142/2012. (V.16.) számú határozat módosítása 
 Sz-423/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
12./ Akadálymentesítési kérelmek 
 Sz-420/2012., Sz-422/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
13./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem 
 Sz-421/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Módosító javaslatom lenne a napirendhez. A FESZOFE Kft-vel kapcsolatban van egy tájékoztató 
előterjesztés. Kérem, vegyük fel a napirendre, első napirendi pontként. Kérem, szavazzunk újra az így módosított 
napirendről.  
 
Hozzászólás nem volt a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 206/2012. (VII.09.) sz.  

Határozat 
Napirend:  
1./ Tájékoztató a FESZOFE Nonprofit Kft. 2012 évi közfoglalkoztatási pályázatairól 
 185/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Sebők Endre ügyvezető igazgató 
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2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló) 
 154/3/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati 
támogatások elszámolásáról 
 176/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ A Karaván Művészeti Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolójának elfo-
gadása 
 177/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Alapító Okiratok módosítása 
 184/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
6./ Ellátási szerződés módosítása 
 171/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója 
 170/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
8./ Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának bővítése 
 172/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
9./ HPV elleni védőoltás méltányosságból történő biztosítása 
 187/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
10./ 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése 
 Sz-428/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
11./ A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának módosí-
tása 
 Sz-427/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
12./ A HÜB 142/2012. (V.16.) számú határozat módosítása 
 Sz-423/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
13./ Akadálymentesítési kérelmek 
 Sz-420/2012., Sz-422/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
14./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem 
 Sz-421/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
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 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1./ Tájékoztató a FESZOFE Nonprofit Kft. 2012 évi közfoglalkoztatási pályázatairól 
 185/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Sebők Endre ügyvezető igazgató 
 
Sebők Endre: Ahogy a tájékoztatóból is kiderült a közfoglalkoztatásban újabb létszámbővítés történt. Kerestük 
annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk a közel 400 segélyezettet a közfoglalkoztatásba jobban bevonni, 
hiszen csak 91 fővel indult el márciusban ez a foglalkoztatási forma. Azt kell tudni, hogy 4 kerület van a regionális 
kormányhivatalnál, a XXII., a XI., a XII. és a IX. kerület. 132 millió Ft állt rendelkezésre az első közfoglalkoztatási 
programban, amiből a FESZOFE Kft. 92 millió Ft-ot nyert el. Ennek a második üteme most indult júliusban. Ezt a 
pályázatot júniusban bírálta el a kormányhivatal, erre a 4 kerületre összesen 25 millió Ft pályázati pénz volt kiír-
va, melyből 24.288.000 Ft-ot nyert el a FESZOFE Kft. Ezzel némileg beelőztük a többi kerületet. Ez azt jelenti 
jelenleg, hogy 46 fő részére tudunk foglalkoztatást biztosítani 8 órában. Ez az összeg teljes körű támogatást 
jelent, tehát az önkormányzatnak sem járulék, sem munkabér, sem eszköz tekintetében nem jelent kiadást. Idén 
a hajléktalan ügy kiemelten szerepelt mind a kerület, mind a FESZOFE Kft. életében. E területen is kerestük a 
lehetőségeket a hajléktalanfoglalkoztatásra. Ebben a foglalkoztatási formában szintén a regionális munkaügyi 
hivatal az illetékes. Ezen a területen szintén pályáztunk 43 főre, így 23 millió Ft-ot sikerült nyernünk. Ez a pályá-
zatunk is teljeskörű és szintén 8 órás. A hajléktalanfoglalkoztatás december 31-ig szól, a közfoglalkoztatás má-
sodik üteme pedig november 30-ig. Ez azt jelenti, hogy ezzel a plusz 47 millió Ft-tal összesen közel 140 millió Ft-
ot tudott a cég a foglalkoztatásra elnyerni. 91plusz 86 fő, összesen 177 fő közfoglalkoztatása megtörténik az idei 
évben. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához külön jogosítvány, úgynevezett rehabilitációs 
akkreditáció szükséges, ami idén júniusban járt le. A FESZOFE Kft. meg tudott felelni ennek a követelményrend-
szernek, így újabb 3 évre megkaptuk a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására szóló akkreditációt.  
 
A bizottság a tájékoztatóval kapcsolatban határozatot nem hozott.  
 
 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferenc-
városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló) 
 154/3/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Úgy látom, hogy a 13 plusz 1 fő, tehát 14 személy részesülhet valamilyen díjazásban. A korábbi 
rendelethez képest változást jelent az díjak összege. 60 nappal korábban kell a javaslatokat megtenni. Az első 
fordulóban Pál Tibor úrnak az volt a kérése, hogy a különböző időpontok miatt a frakciók és a képviselők kapja-
nak értesítést. A díjak nevével kapcsolatos észrevételek is elhangzottak, de ezeket nem látom, hogy belekerültek 
volna a rendeletbe. 
 
Kállay Gáborné: A díjak nevével kapcsolatban lenne egy észrevételem. A József Attila díj, a Pro Urbe díj már 
létező díjak. Célszerű lenne az elnevezésbe mindenhol beletenni, hogy „Ferencváros”. Ha valaki azt mondja, 
hogy kap egy ilyen díjat, akkor tudják, hogy melyikre gondol, ne legyen keveredés, mert a József Attila díj például 
már egy létező irodalmi díj.  
 
Formanek Gyula: Személy szerint én támogatom Képviselő Asszony javaslatát. Nem én vagyok az előterjesztő, 
hanem Polgármester úr, így én nem tudom befogadni a javaslatot, de egy határozathozatal biztosan erősítené 
ezt.  
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Tornai István: Javaslom, hogy azoknál a címeknél és díjaknál, ahol összekeverhető a mi díjunk egy állami díjjal, 
ott a „ferencvárosi” jelző minden esetben kerüljön be a díj címénél. Például ilyen a József Attila díj és a Pro Urbe 
díj is.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az elhangzott módosító javaslatról. 
 
HÜB 207/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a ferencvárosi kitüntetések alapí-
tásáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletben szereplő díjak elnevezésében szerepeljen a „Ferencvá-
ros” szó. 
Határidő: 2012. július 10.  
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott ön-
kormányzati támogatások elszámolásáról 
 176/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 208/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 176/2012. sz. – ”Beszámoló a 2011. 
évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások elszámo-
lásáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ A Karaván Művészeti Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolójá-
nak elfogadása 
 177/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 209/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 177/2012. sz. – ”A Karaván Művészeti 
Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolójának elfogadása” című – előterjesz-
tést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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5./ Alapító Okiratok módosítása 
 184/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: Nemrég ugyancsak elfogadta a Képviselő-testület az intézmények alapító okiratait, melyek 
benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár felhívta a figyelmünket néhány pontosításra az alapító okiratok 
tekintetében és ezek pontosítása miatt fekszik Önök előtt ismét újra az összes alapító okirat.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 210/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 184/2012. sz. – ”Alapító Okiratok 
módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Ellátási szerződés módosítása 
 171/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: Egy korábban is fennálló ellátási szerződés módosításáról van szó. Jó hír, hogy sikerült 
300.000 Ft-tal megemelni az ellátási szerződés összegét, így fejenként 1 millió Ft-tal fogja ellentételezni az ellá-
tási szerződést a XIII. kerületi önkormányzat.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 211/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 171/2012. sz. – ”Ellátási szerződés 
módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója 
 170/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: 2012. október 22-én jár le ennek a közhasznú alapítványnak az 5 éves szerződése. A Liliom utca 
54. szám alatti lakásról van szó. Érkezett-e kérelem az alapítványtól a meghosszabbításra?  
 
Formanek Gyula: Még nem érkezett ilyen kérelem.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
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Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 212/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 170/2012. sz. – ”Sorsunk és Jövőnk 
Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának bővítse 
 172/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 213/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 172/2012. sz. – ”Telepy Károly Test-
nevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának bővítése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ HPV elleni védőoltás méltányosságból történő biztosítása 
 187/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 214/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 187/2012. sz. – ”HPV elleni védőoltás 
méltányosságból történő biztosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése 
 Sz-428/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
Formanek Gyula: A többi szerződésmódosítás is a bizottság elé fog kerülni. Azok a szerződések december 31-
ével járnak majd le. Egyébként ez a szerződés is december 31-én jár le, csak addig meghosszabbítjuk, később 
majd új szerződések kerülnek elénk. Most azért döntünk csak erről, hogy később együtt tudjuk kezelni a többi 
fogorvosi szakrendelő szerződésével.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
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Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 215/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. mellék-
let II. fejezet 3./f.) pontja alapján úgy dönt, hogy az 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére 2002. szep-
tember 01. napjától 2012. augusztus 30. napjáig, az A-Z Dental Kft-vel (1088 Budapest, Vas u. 5.) és Dr. Gyúró 
Zoltán fogorvossal kötött megállapodást 2012. december 31. napjáig meghosszabbítja és felkéri a Polgármester-
urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. augusztus 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának 
módosítása 
 Sz-427/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 216/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy  
1./ jóváhagyja a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának 
módosítását. 
Határidő: 2012. július 9. 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármester urat a jóváhagyási záradék aláírására. 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ A HÜB 142/2012. (V.16.) számú határozat módosítása 
 Sz-423/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Formanek Gyula: Tájékoztatom a bizottságot, hogy az előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban szereplő 
Formanek Csaba nevezetű személyt nem ismerem, nem rokonom, jelezni szeretném, hogy névazonosságról van 
csupán szó.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 217/2012. (VII.09.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosítja a HÜB 
142/2012.(V.16.) számú határozat 2.) pontjának 3., 10. és 18. sorszámú sorát, továbbá jóváhagyja, hogy a kultu-
rális tevékenységek támogatására meghirdetett 2012. évi pályázati felhíváson részt vevő, bejegyzéssel nem 
rendelkező szervezetek esetében, a program megvalósításáért felelős személlyel kerüljön megkötésre a támoga-
tási szerződés.  
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sorszám 

 
pályázó neve 

 
program címe 

pályázott  
összeg 

Támogatás összege 
2012  

(bruttó Ft) 
 
 

3. 

Ferencvárosi Kalendárium 
Szerkesztőbizottsága he-

lyett - Vidáné dr. Erdő 
Franciska 

 
Ferencvárosi 

Kalendárium 2013. évi 
nyomdaköltsége 

 
 

700.000.- 

 
 

700.000.- 

 
 

10. 

„A Bohémek Klubja” he-
lyett – Rácz Kálmán Lajos-

né Harmath Anna Anikó 
 

 
Kirándulások, zenészek, 

táncosok támogatása 

 
 

700.000.- 

 
 

200.000.- 

 
 

18. 

 
Malomudvar Színházi Mű-
hely helyett - Formanek 

Csaba 

Színváltások 7. - Egyetemi 
Színpadok Szemléje a 
Malomudvar Színházi 

Műhelyben 

 
 

815.000.- 

 
 

400.000.- 

Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Zárt ülést rendelek el. 
 
A 13-14. számú napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok HÜB 218-220. (VII.09.) sz. a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Illyés Miklós (ÜGYREND): Az első napirend kapcsán csak a módosító javaslatról szavazott a bizottság, magáról 
a rendeletről nem. Kérem, nyissuk meg újra a 2. számú – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló rendelet megalkotására (II. forduló)” című – napirendi pontot. Kérem, szavazzunk a napirendhez való visz-
szatérésről. 
 
HÜB 221/2012. (VII.09.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a 154/3/2012. számú - ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)” című – napirendi pontot újra megtárgyalja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferenc-
városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló) 
 154/3/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Az ülés elején csak a módosító javaslatról szavaztunk. Kérem, szavazzunk a rendeletről. 
 
HÜB 222/2012. (VII.09.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 154/3/2012. sz. – ”Javaslat a Buda-
pest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi kitüntetések alapítá-
sáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
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Felelős: Illyés Miklós elnök  
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Mindenkinek köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom. 

 
 

k.m.f. 
 
 

 
Illyés Miklós  
     elnök 

 


