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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 
 
 

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

14.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 
 

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós – elnök, 
   Kállay Gáborné, 
   Zombory Miklós, 
   Mészáros László, 
   Nikodém Lajos, 
   Torzsa Sándor, 
   Tornai István tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Formanek Gyula alpolgármester, Dr. Gáspár László irodavezető, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri főmunkatárs, 
dr. Szabó József irodavezető, dr. Enyedi Mária jogi munkatárs, Mezey István tanácsnok, Koór Henrietta 
csoportvezető, Török Szilvia szervezési munkatárs, Molnár Viktória – jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Csonka Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről 
megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. Javaslom, hogy a 281/2012. sz. előterjesztést vegyük fel a napirendre, 4. napirendi pontként. A 
napirenddel kapcsolatban, egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Torzsa Sándor: Szeretném kérni, hogy az SZ-576/2012. számú tájékozatót vegyük fel a napirendre. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 281/2012. sz. előterjesztés napirendre vételéről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 280/2012. (XI.07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a 281/2012 számú -”Döntés a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő oktatási intézmények beléptető rendszerének 
kialakításáról”- című előterjesztést 4. napirendi pontként napirendre veszi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az SZ-576/2012. sz. előterjesztés napirendre vételéről. 
 
 
 
 
 



 2

HÜB 281/2012. (XI.07.) sz.  
Határozat 

A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az SZ-576/2012 számú - ”Tájékoztató a 2012. évi nyári táboroztatás 
tapasztalatairól”- című tájékoztatót napirendre veszi. 
Határidő: Értelemszerű. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a napirend egészéről. 
 
HÜB 282/2012. (XI.07.) sz.  

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Térítési díj elengedése iránti kérelem 
 Sz-571/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
2./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem 
 Sz-578/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
3./ Javaslat kitüntetések adományozására 
 Sz-582/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök 
 
4./ Döntés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő oktatási 
intézmények beléptető rendszerének kialakításáról 
 281/2012 számú. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kandolka László képviselő 
 
5./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása 
 266/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
6./ Javaslat az oktatási intézmények 2013. január 01-étől történő működtetési feladatainak ellátására 

280/2012., 280/2/2012 sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Javaslat az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat eredménye 
alapján szükséges döntés meghozatalára 
 264/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ A Molnár Ferenc Általános Iskola logopédiai osztály eszközigénye 
 267/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
9./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szakmai programjának módosítása 
 Sz-570/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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10./ Drégely u. 19. szám alatti rendelő felnőtt háziorvosainak rendelési idő módosítás iránti kérelme 
 Sz-569/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
11./ Gyermek- és felnőtt háziorvosi körzetek működtetésére kötött megállapodások módosítása 
 Sz-575/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
12./ Támogatói jegyek vásárlása a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Mikulásnapi Vidám Gyermeknap” 
című segélykoncertre 
 Sz-574/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
13./ A Ferencvárosi Torna Club kérelmének elbírálása 
 Sz-579/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
14./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
támogatási kérelme 
 Sz-577/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
15./ Támogatási kérelem 
 Sz-568/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök 
 
16./ Tájékoztató a 2012. évi nyári táboroztatás tapasztalatairól 
 Sz-576/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 

 ( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
Illyés Miklós: A következő napirendek tárgyalásánál zárt ülést rendelek el. 
 
1-3. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a 283-292/2012. (XI. 08.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.  
 
 
4./ Döntés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő oktatási 
intézmények beléptető rendszerének kialakításáról 
 281/2012 számú. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kandolka László képviselő 
 
Illyés Miklós: Ennek a kialakításáról kaptunk egy előterjesztést a FEV IX. Zrt-től, benne a szükséges adatokkal a 
már működő rendszerek tapasztalatairól. Két változat szerepel a határozati javaslatok között. Az egyik egy 
egyszeri fix díjas szolgáltatás megvásárolása a másik pedig egy havi díjas szolgáltatás vásárlása. 
 
Zombory Miklós a bizottság tagja elhagyta az üléstermet. 
 
Formanek Gyula: A bizottság és a Képviselő-testület is kérte, hogy a szülőket kérdezzük meg. A szülőket 
megkerestük, a helyszínen kiosztásra kerültek a kérdőívek. Rövid idő alatt a szülők 3/4 része visszaküldte a 
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kérdőívet, viszonylag nagy volt a válaszadók hajlandósága. Az első két kérdésre, azaz a kártyás beléptető 
rendszerrel kapcsolatos kérdésre, a szülők 75%-a igennel válaszolt 25% pedig nemmel. A másik két kérdés nem 
kapta meg a szükséges támogatások többségét. Ez arra vonatkozott, hogy legyenek-e többletfunkciókat nyújtó 
szolgáltatások a kártyához rendelve. Egyenlőre, úgy tűnik, hogy a szülők ezt nem támogatják. Mindenképpen 
javaslom, hogy a szülőket tájékoztassuk, hogy konkrétan mire gondolt a kérdező a többletfunkciókat illetően.  
 
Zombory Miklós a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Tornai István: Volt szerencsém részt venni a Gazdasági Bizottság ülésén, ahol egy parázs hangulatú vita alakult 
ki. Úgy tűnt, hogy a Gazdasági Bizottság mivel főként gazdasági kérdésként tekintett erre a problémára, így nem 
igazán jutott dűlőre. Viszont, szeretném Alpolgármester urat arra bíztatni, hogy a tartalmi érveket a képviselő-
testületi ülésen mondja el. Ez nemcsak arról szól, hogy a vagyon elleni vagy kisebb típusú bűncselekményeket 
illetve idegenek bejutását megakadályozzuk. Ez nem csak biztonsági kérdés. Ennek van egy pedagógiai vonzata 
is. Itt a kérdéseim főként arra irányulnak, hogy az rendben van, hogy a szülőket megkérdeztük és sokan 
válaszolták- a véleményem szerint nem jól feltett kérdésre,- hogy mindenképpen szeretnék ezt a rendszert. A 
kérdést úgy is fel lehetett volna tenni, hogy állítsanak prioritási sorrendet, hogy az oktatási rendszerükben mire 
van leginkább szükség? Lehet, hogy az étkeztetési támogatást többen jelölték volna be. A szülők nincsenek 
tisztában az önkormányzat gazdasági rendszerével, hogy ennek milyen kiadási következményei lesznek egy egy 
oktatási intézmény vonatkozásában. Ez az oktatási intézmény büdzséjén belül kerül elszámolásra vagy esetleg 
központilag lesz e finanszírozva? Az előterjesztésnek van egy olyan pontja, hogy az iskolai étkeztetés 
elszámolásánál ez a rendszer jól jön. Ez azt jelenti, hogy a konyhákban, már amennyiben van ilyen az 
iskolákban, lesz egy külön automata, külön költséggel, amin ezt a kártyát lehet használni? Így kapják meg a 
gyerekek az ebédet? Az előterjesztésben szerepel egy ilyen pont, mint érv. A másik kérdésem, hogy az 
igazgatók illetve az iskolai pedagógusok jelezték-e ezeket a problémákat? Van-e erről valami-féle dokumentáció? 
Meg lettek-e ők kérdezve? Ezt csak azért kérdezem, mert szerintem a kezdeményezés az nemes és 
támogatható. Mennyit költünk rá és milyen keretben? Itt, ha jól emlékszem a Gazdasági Bizottság is B változatot 
támogatta. Nem mindegy, hogy szükséges-e ezt mindenhol bevezetni, vagy van-e olyan intézmény ahol az eddig 
működő portaszolgálat ezeket a feladatokat jól ellátta? Ha azt mondjuk, hogy ez sehol sem működött eddig 
megfelelően, akkor az oktatási intézményeinkről is mondunk egy véleményt. Véleményem szerint nem mindenhol 
szükséges ezt bevezetni. Úgy tapasztalom, vannak olyan intézmények, ahol jó munkát végeznek a portai 
alkalmazottak.  
 
Formanek Gyula: Nehéz helyzetben vagyok, hiszen nem én vagyok az előterjesztő, de azért két kérdésre 
mindenképpen szeretnék reagálni. Az étkeztetés alatt nagyon sok mindent értünk, például a büfében való 
vásárlástól kezdve, egy olyan kártyáról beszélünk, ami a konkrét készpénzfizetést helyettesítő eszközként 
funkcionálna. Ez által kiderülne, hogy mit vesz igénybe a tanuló az iskola egyes helyein például a büfében vagy 
akár a közétkeztetést nyújtó konyhában. Értelemszerűen nem fizetne az étkeztetésért, mert feltehetőleg az 
másképpen történne. De maga, hogy mit vesz igénybe, fogyasztottak-e vagy sem, ilyen jellegű statisztikákra is 
alkalmas lehet, amennyiben ez támogatásra lel. Jelenleg a szülők ezt elutasítják, mert nem értik, ahogyan én 
sem értem, hiszen nem ez a szakmám. Feltehetőleg ezért kell ezeket a kérdéseket alaposabban körbejárni és 
tájékoztatni a szülőket, és természetesen kikérni a véleményüket. Szülőként mondom, hogy bizonyára én sem 
értenék azzal egyet, hogy a kiskorú gyermekem a büfében kizárólag ezzel a kártyával tudjon fizetni, mert ugye a 
mellékhelyiségben elvéve tőle, más is tudná használni a kártyáját, és ez után nagyon nehezen tudnám számon 
kérni a gyermekemet. Sok olyan kérdés merül fel, amit szülőként én is megfontolnék, főleg, hogy nem látok 
konkrétumokat. Hozzá kell tennem, hogy a tanulmány sem tér ki rá részletesen. Nem láttam ebben 
konkrétumokat. Az iskolaigazgatók véleménye ki volt kérve. Volt egy értekezlet ahol ez felmerült. Természetesen 
nem volt nagy vita, az igazgatók általában azt mondják, hogy ez egy jó irány, és támogatják. Ahol már be van 
vezetve, ők kimondottan pozitívan nyilatkoztak róla. A Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatója, tévesen szerepel a táblázatban, mert ez az iskola nem is jelzett vissza a kiosztott kérdőívekkel 
kapcsolatosan, hiszen az iskola igazgatója írt egy levelet. Ebből most idéznék, így fejezi be levelét: „A rendszer 
jól működik, használható, javaslom bevezetését a többi intézményben is”. Nem csak a kerületben, hanem 
országosan, ahol ez a rendszer bevezetésre került, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, beleértve, a 
szülőket, diákokat, pedagógusokat és a technikai dolgozókat is. Az igazgatók támogatták a bevezetését. Nem 
tagadom volt egy-két iskolaigazgató, aki elmondta, hogy egy általános iskolában egy ilyen rendszer nehezen 
működne, de ő sem azt mondta, hogy ezt nem támogatja. Azt is hozzá kell tennem, hogy láthatóan voltak olyan 
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intézmények illetve intézményekhez kapcsolódó bizonyos körök, akik hangulatot próbáltak teremteni bizonyos 
intézményekben. Érkeztek hozzám szülői megkeresések, szülői levelek is, akik saját véleményüket fogalmazták 
meg számomra. Ezek között volt pozitív és negatív is egyaránt. Tehát, ha azt kérdezi a Képviselő úr, hogy volt e 
itt véleménykutatás abban, hogy ennek a rendszernek a bevezetése fontos e vagy sem, azt kell mondjam, hogy 
igen volt. Adtunk időt a szülőknek, hogy végiggondolják és válaszoljanak. 5 napjuk volt a válaszadásra. Úgy 
tűnik, hogy sikerült kitölteniük a kérdőívet, több mint 60% visszaküldte, és jelentős többségük 75% támogatta is.  
 
Tornai István: Ezt nem kérdeztem, ez tény, hogy volt egy ilyen kutatás. Elnök úrnak javasolnám, hogy az 
előterjesztőt legközelebb hívjuk meg a bizottsági ülésre, így praktikusan tőle is lehet kérdezni. Ki kell belőle 
érezni az iróniát. A kártyával, lehet majd fizethetni? Amennyiben az iskolákban január 1-jétől megszűnik az önálló 
gazdálkodás, és ebből kifolyólag megszűnik ez a pénztár funkció is, akkor ki fogja ezeket a kártyákat feltölteni? A 
cégnek ez egy külön szolgáltatása lesz? Ezt külön meg kell vásárolni a mostani költségeken túl? Javaslom, hogy 
legyen, ez egy fontos eldöntendő kérdés.  
 
Formanek Gyula: Az előterjesztés nem erről szól, hanem arról, hogy akarunk-e olyan kapukat felszerelni az 
iskolákban, ami vagyonvédelmi feladatokat szolgál, biztonsági célokat lát el, és kártyás belépést tesz lehetővé. 
Mellékesen a kártya készítője érveket sorol mellette, hogy meggyőzze a Képviselő-testületet. Többek között azt, 
hogy ez a kártya alkalmas másra is. Ha jól tudom az is le van írva, hogy nem feltétlenül kell más kártyának 
lennie, hanem a diákigazolvány is alkalmas lehet erre a célra. Hiszen az új típusú diákigazolványok ugyanolyan 
típusúak, mint amit ők javasolnak a tanulmányban. Így tulajdonképpen, a diákigazolványával is be fog tudni 
menni a gyermek az intézménybe, amikor ez a beléptető rendszer kialakításra kerül. Felesleges így előre 
szaladni. Maradjunk annál, ami az előterjesztésben szerepel. Még egyszer hangsúlyozom, a vagyonvédelmet 
szolgáló biztonsági kapurendszernél illetve, az azt lehetővé tevő, RFID technológiával való beléptetés 
lehetőségénél maradjunk meg. Ez majd a közbeszerzési eljárás kereti között fog szerepelni, ami majd kiírásra 
kerül. Ha jól tudom maga az előterjesztés határozati javaslat a 2013. évre tolják ki a megvalósítás időtartamát. 
Tehát így, ténylegesen nincs is veszélyeztetve az, hogy semmilyen kártyát ne kellejen hozzá rendelni, hanem a 
diákigazolvánnyal ez megoldható legyen, lévén, hogy az új típusú diákigazolványok addigra már bevezetésre 
kerülnek.  
 
Tornai István: Az szerepel az előterjesztésben, hogy része az iskolai étkeztetés elszámolása, így lehet róla 
beszélni. Ha önök azt szerették volna, hogy ez ne legyen a része, akkor nem írják bele, ha nem lenne ez a papír 
kiosztva, akkor én is azt gondolnám, hogy erről nem feltétlenül most kell beszélni, hanem egy későbbi 
időpontban. Mivel önök ezt idehozták ezért gondoltam, hogy ez az önök számára is egy fontos kérdés és erről 
érdemes beszélni. Az alap gondolatot, és a szándékot értem, és támogatom, kérdéseim vannak az 
előterjesztéssel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ezekkel kapcsolatosan kaptam is választ. Nem szeretném, 
ha az lenne a látszat, hogy nem olvastam az előterjesztést. Azt látni kell, hogy a gyermekek iskolában tartásának 
fontos eszköze a pedagógiai program. Az önkormányzat most erről lemondott. Vannak olyan törvények, amit a 
képviselő urak a parlamentben megszavaztak, ezáltal kikerül az önkormányzat jogosultságai közül. Ez a rendszer 
érinteni fogja ezt a programot is. Szerepel az előterjesztésben a „lógás” kifejezés. Hiszen e szerint ennek a 
rendszernek indokoltsága a „lógások” megakadályozása. Eddig a portások látták el ezt a feladatot. Gondolom az 
igazgatók önnel beszéltek és jelezték, hogy szükséges egy még komolyabb védelmi rendszer, arra, hogy ezt 
megakadályozzák. Ezzel az eszközzel, hogyan akadályozza meg az önkormányzat, a „lógás” problémáját a 
délutáni- vagy az egyéb szabadidős tevékenységek tekintetében?   
 
Zombory Miklós: 32 évet eltöltöttem ezen a pályán. A hagyományos iskolákban van a portás bácsi, portás néni, 
akitől lehet jönni-menni. Ha valami probléma van, 2 hónap múlva, akkor nem emlékszik rá, hogy kiment-e a 
gyerek, mikor ment ki, mikor jött be. De mivel itt egy számítógépes rendszerről lenne szó, van mód utólagos 
visszakeresésre. Így tulajdonképpen a lógást nagymértékben, lehet ezzel csökkenteni.  
 
Illyés Miklós: A „lógás” az, hogy a szülő nem tud róla, hogy nincs iskolában a gyerek. Azt, hogy iskolában van, 
azt tudja, hiszen ez a rendszer jelez. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik órára nem ment be a gyerek, 
hanem arról, hogy a szülő behozta a gyereket, a portáig bejött, és utána egy másik úton elment. Azért is lenne 
érdemes a Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium tapasztalatait figyelembe venni, mert ők már 
tudnának mondani egy-két nagyon jó példát. Ez a rendszer azért nagyon jó, mert érzékeli azt is, amikor a gyerek 
bent van és azt is, amikor elhagyta az iskolát. 
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Tornai István: Elnök úr azt mondta, hogy egy másik úton távozott. Ez a beléptető rendszer, akkor minden kapura 
érvényes lesz? 
 
Formanek Gyula: Olyan részletkérdésekbe megyünk bele, ami még nem időszerű. Nyilván, esetileg minden 
intézménynél el kell dönteni, hogy hány kapu lesz, oldalbejáratoknál lesz e, nem mindenhova kell forgó kaput 
tenni. Értelemszerűen ezt minden intézménynél egyedileg kell kialakítani. Egy dologra reagálnék és nem a 
„lógásra”. A „lógás” egy összetett rendszer tavaly már törvény is segítette, hogy a „lógások” száma lecsökkenjen. 
50 igazolatlan hiányzás után az iskoláztatási támogatás megvonása jelentősen segített abban, hogy ezeknek a 
lógásoknak a száma csökkenjen. Úgy tudom, hogy a 9. kerületben igencsak visszaesett a lógások száma ezen 
intézkedéseknek köszönhetően, amiben az Elnök úr, meg tud erősíteni. A szakmai programról az 
önkormányzatok nem mondtak le, a törvény csupán lehetőséget ad, hogy azok akik ezt a szakmai programokat 
folytatják, magyarán az iskolák és az ott működő nevelőtestületek, akik legjobban tudják, hogy mit szeretnének 
csinálni, a legjobban ismerik a helyi sajátosságokat azok alakíthassák ki a saját szakmai pedagógiai 
programjukat. Jelenleg ez a helyzet. Tehát nem kell a fenntartónak, jelen esetben a Képviselő-testületnek, 
véleményt formálnia és megvitatnia, ezen szakmai programokat. 
 

Mészáros László: Mindkét határozati javaslatban szerepel, hogy az önkormányzat által működtetett oktatási- 
köznevelési intézményekben a beléptető rendszer kialakításával egyetértünk. Az olyan intézményekkel, mint 
például a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
aki úgy nyilatkozott, hogy akadályépítést jelentene a beléptető rendszer, illetve az Ádám Jenő Zeneiskola, aki azt 
mondta, hogy nekik nem jelentene megoldást a beléptető rendszer kialakítása, ők mi alapján mentesülhetnek ez 
alól? Mentesülhetnek-e egyáltalán? Kötelező lesz, nem lesz kötelező? Ez később kerül kialakításra, hogy mi 
alapján mentesülhetnek? Igazgatói kérésre vagy ésszerűségi alapon fog ez történni? Tehát, aki úgy nyilatkozott, 
hogy ez nem megoldás számára nem szeretnének ilyet, különböző objektív okai vannak, azok mi alapján 
mentesülhetnek a beléptető rendszer kiépítése alól? 

 
Formanek Gyula: Nem így gondolom, hogy mindenkinek kötelezően részt kell vennie benne. Hiszen, például 
egy óvoda válaszolt és jelezte, hogy ő szeretne ilyet bevezetni. A Komplex Óvoda és Általános Iskola egy 
összetett intézmény. Van olyan épületrésze, ahol be lehet vezetni, van ahol felesleges. Az, hogy a beléptető 
kapurendszer hol kerül kialakításra és milyen módon, az egy bővebb előkészítést igényel, nem 2 hét alatt 
lefolytatott kérdőívekkel, illetve egyszerű helyszíni bejárással megalkotott tanulmány fog erre kísérletet tenni. 
További feladatok vannak ennek kapcsán, úgy gondolom, hogy a FEV IX. Zrt., aki a beléptető kapurendszer 
bevezetésével meg lesz bízva, vállalni fogja, hogy ezt bővebben és alaposabban körbe járja. Speciális 
helyzetben lévő iskolák vannak még. Például a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium, aminek nagyon 
sok bejárata van. 4 telephellyel rendelkezik. Hozzá kell tennem, hogy nem 12 intézményről beszélünk, hiszen a 
beléptető kapurendszer épületekre vonatkozik és itt erről kéne szólnia elsősorban ennek a tanulmánynak. 
Valószínűleg a sietség miatt kerültek ilyen sablon táblázatok a tanulmányba. Javaslom az alaposabb 
előkészítését.  
 
Illyés Miklós: Kérem a B) határozati javaslatról szavazzunk. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 293/2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 281/2012. sz. – ”Döntés a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő oktatási intézmények beléptető 
rendszerének kialakításáról” című- előterjesztést.  
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 ( 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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5./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 266/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 294/2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 266/2012. sz. – ” A pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

( 6 igen, 0 nem,1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat az oktatási intézmények 2013. január 01-étől történő működtetési feladatainak ellátására  

280/2012., 280/2/2012 sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Tornai István: Milyen törvényi vagy egyéb kötelezettségből fakad az, hogy nekünk ezt most tárgyalni kell? Van e 
valamiféle határideje? Az előző képviselő-testületi ülésen volt egy előterjesztés ahol, fél mondtat erejéig lett 
megemlékezve arról, hogy ez az önálló gazdálkodás szűnjön meg. Ez csak egy szándék, de akkor nem lett 
bővebben kifejtve? Miért olyan sürgős most ezt megtenni? 
 
dr. Szabó József: Gyakorlatilag a köznevelési törvény 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezéséből adódik az, 
hogy az önkormányzatnak kell ellátni a működtetési feladatok. Tekintettel arra, hogy az alapító az önkormányzat 
a fenntartó az állam lesz az oktatási intézmények tekintetében. Működtetőként belép az önkormányzat, ezen 
feladatok hatékony ellátása csak így oldható meg, ha már most a január 1-jétől történő feladatellátás módjáról is 
gondoskodik az önkormányzat. Többféle alternatíva közül a költségvetési szerv bizonyult a leghatékonyabb és 
legköltségkímélőbb megoldásnak. Ezzel kapcsolatosan az intézményvezetők is tájékoztatást kaptak, illetve a 
hétfői napon volt velük egyeztetés. A jogi alapját az előterjesztésben szerepeltetett jogszabályi hivatkozások 
kellőképpen alátámasztják. Tehát, 2013. január 1-jétől kötelező erről gondoskodnia az önkormányzatoknak, és ez 
nem megoldható a mostani intézményi funkciók kereteken belül. Az oktatási intézmények funkcionális keretein 
belül ez nem megoldható. Adott egy feladat, amit el kell látni január 1-jétől, ezért a feladatellátás módjáról is 
gondoskodni kell.  
 
Formanek Gyula: Megváltozik a fenntartói jogviszony az intézmények esetében. A képviselő úr, hogyan tudná 
elképzelni, hogy minden változatlanul maradjon, miközben a fenntartó megváltozik, az önkormányzat 
üzemeltetőként kaphatna egy tevékenységet. Van egy olyan intézmény, ami nem önállóan gazdálkodó, hanem 
önállóan működő. Tehát nincs önálló gazdálkodási joga, önálló működési joga van. Mi alapján kezdjen el 
gazdálkodni? Milyen szervezeti formában fog működni? Erre várok öntől válaszokat, mert jelenleg mi nem látjuk a 
megoldást. Megoldás pedig van, például az, hogy létrehozunk 12 darab önállóan gazdálkodó intézményt vagy 12 
darab non-profit kft-ét vagy 1 db non-profit kft-ét vagy 1 db költségvetési intézményt. Mindet változatlanul hagyni, 
az szerintem nem működik, mivel megszűnik az önálló gazdálkodása ezeknek az intézményeknek, és nincs 
költségvetésük január 1-jétől. Csak önállóan működhetnek. A gazdálkodást, amennyiben az önkormányzat az 
üzemeltetési feladatot nem vállalta volna, akkor elvégezte volna helyette a fenntartó a KIK-en keresztül, tehát a 
létrejövő intézmény fenntartó központon keresztül. 
 
Torzsa Sándor: Nem értem, hogy mi a logika az oktatás átszervezésében. Ez egy újabb állomás, amit próbálok 
megérteni. Ha jól értem, akkor az történik, hogy elviszik az intézmény teljes működtetését, azt, hogy mi döntsünk 
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az oktatási programról döntsünk az igazgatóról döntsünk a beruházásokról, fejlesztésekről, megszüntetésekről? 
Vagy ezt nem veszik el, és továbbra is mi döntünk ezekről?  
 
Formanek Gyula: A szakmai irányítás kerül el.  
 
Torzsa Sándor: Jó akkor ezt jól értettem, hogy ezt elviszik. Viszont emiatt az önkormányzatok költségvetése 
csökken is valamennyivel, de egyenlőre, azt még nem tudjuk, hogy mennyivel. Ez kérdés, tehát nem tudom, hogy 
ezt jól értettem e? Nekünk most létre kell hozni egy ugyanilyen gazdálkodói szervet, amelynek az évi 
költségvetése 1 milliárd Ft. Ebbe az állam vagy mi tesszük bele a pénzt? Ez az elsődleges kérdésem. 
 
Illyés Miklós: Eddig is mi tettük bele a pénzt. 
 
Torzsa Sándor: Tehát elvitték a pénzt és akkor még teszünk bele pénzt. A másik, amit szeretnék megérteni, 
hogy erre miért van szükség? Értem, hogy az intézmények eddig tudtak önállóan gazdálkodni, most pedig valami 
miatt az új gondolkodási rendszerben ezek az intézmények elfelejtettek önállóan gazdálkodni. E miatt pedig létre 
kell hozni ilyen különböző megoldásokat. Talán ennek az lehet az oka, amiért lemondott az átszervezésért felelős 
államtitkár, hogy hiányzik az államosításból körülbelül 140-150 milliárd Ft. Ezt az összeget országos szinten 
valahol meg kell találni. Ha jól sejtem, erről szól, hogy az 1-1 milliárd Ft-okkal ezt a reformot tudjuk finanszírozni. 
Csak kérdezem, mert nem áll össze nekem a kép, hogy miért is mondott le az a szakállamtitkár a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumban? Hiányzik ez a pénz? Honnan lesz ez meg? Nem látom át a rendszert, pedig tényleg 
próbálkozom.  
 
Tornai István: Az édesapám gyerekkoromban sokszor vitt sakkversenyre. Az egyik meccsen szorult helyzetbe 
kerültem a végjátszmában, el is vesztettem a partit. Megkérdeztem utána apukámat, hogy mit tett volna a 
helyembe? Ahogy Alpolgármester úr is kérdezi, hogy én mondjak javaslatokat erre a helyzetre. Apám azt 
mondta, hogy ő nem került volna ilyen helyzetben, tehát nem tud segíteni. Nem volt részem annak az 
elfogadtatásában, ami miatt ez a helyzet kialakult. Ismerek egy olyan embert a Képviselő-testületben, akinek lett 
volna erre lehetősége. A válasz az előző kérdésre, ami elég hosszan lett itt az imént kifejtve, az az, hogy nincs 
törvényi kötelezettség. Nem vagyok az ellen, hogy ez egy egységes integrált rendszerben történjen. Azt, amit az 
iskolaigazgatók javasoltak, tehát a kft-és megoldást én sem tudnám támogatni. Viszont tudok olyan 
önkormányzatokat, akik ezt a döntést elhalasztották. Valamelyik önkormányzat, szeptemberig a következő 
tanévig elhalasztotta ennek a problémának a megoldását. Jelezni szeretném, hogy ami itt meg van említve, hogy 
ennek az intézménynek lesz Szervezeti és Működési Szabályzata, az egyenlőre, még nincs. Vélhetően ez az 
Szervezeti és Működési Szabályzat nem létezik. Nagyon örülök annak, hogy erről itt most vitatkozunk és 
beszélgetünk. Van egy csomó feladat és probléma, amit majd meg kell oldani. Nyilván egy ilyen szabályzatot ki 
kell dolgozni és lehet, hogy majd ennek a leendő ma még meg nem nevezett vezetőnek lesz ez a feladata, de 
addig dönteni egy intézményről, amíg nem tudjuk, hogyan működik, és adott problémákra hogyan fog válaszolni, 
hogyan fogja ezt megoldani, elég nehéz. Az nem egy felelős döntés részemről, hogy egy olyan döntést 
támogassak, ahol nem tudom például, hogy az étkezési támogatás, -amit eddig az iskolákban szedtek és január 
1-jétől ez nem történhet meg,- hogyan fog megvalósulni? Az rendben van, hogy erre van lehetőség és 
megvalósulhat, csak nem látom, hogyan. A mai helyzet szerint és az előterjesztés szerint erre nincsen válasz. 
Értem azt, hogy itt most elhangzik valami, csak ez nem egy írott szöveg és nagyon szeretném látni, hogyan fog 
ez az intézmény működni. Például, ha szülőknek bármilyen problémája lesz a működtetéssel kapcsolatban, hova 
fordulhatnak? Az iskola igazgatóhoz kell fordulniuk, az ott, ha jól értem hatáskörét elvesztő, ma még ott működő 
gazdasági vezetőhöz, (ha egyáltalán megmarad maga a státusz) vagy ezekben a központi intézményekben lesz 
egy ügyfélszolgálat? Szerintem ezeket érdemes végigbeszélni, és bele írni egy ilyen anyagba vagy egy 
Szervezeti és Működési Szabályzatba. 
 
Formanek Gyula: Mit szabályozzunk még? Most kihez fordulnak? Ön szerint ez most szabályozva van? Ha a 
szülőnek panasza van a takarításra, akkor hova fordulhat. Természetesen meg fogja találni annak a módját, hogy 
a problémáját jelezze és jövőben is meg fogja találni. Feltehetőleg az intézményvezetőhöz fog elsősorban 
fordulni, ahogy most is teszi. Nem vagyok híve annak, hogy mindent szabályozni kellene. Így is, az új szervezet 
létrehozásával, óriási mennyiségű papírt kell majd előállítani másfél hónap alatt. Ugyanis a költségvetési 
intézmény létrehozásának feltétele, hogy legyen Szervezeti és Működési Szabályzata, legyen Adatvédelmi 
Szabályzata, hogy a szabálytalanságokra vonatkozóan is legyen szabályzata. Sorolhatnám még sokáig. 
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Iszonyatos mennyiségű szabályzatot kell lefektetni ahhoz, hogy létre jöhessen. Azért igyekezünk minél hamarabb 
létrehozni ezt a szervezetet és pont emiatt is döntöttünk úgy, hogy ne tagoljuk nagyon szét az intézmények 
működését, és ne 12 szervezetet hozzunk létre, ahol tizenkétszer ugyanezt a dolgot meg kell ismételni. 12 
vezetőt kell választani, 12 szervezetet kell majd utána irányítani és felügyelni, hogy valóban minden rendben 
megy e. Valamint, hogy 2013. január 1-jén mindebből a szülők a diákok és pedagógusok ne vegyenek észre 
semmit. Úgy, hogy közben december folyamán még lezajlik egy átadás-átvétel az állam és az önkormányzat 
között, amikor a fenntartói jogviszonnyal járó összes terhet odaadjuk az államnak. Jelenleg még azt se tudjuk, 
hogy a tárgyi eszközöket hogyan fogjuk átadni az államnak. Ezeknek a folyamatoknak a hátralévő időszakban 
kell lezajlania. Igazából erre én most semmilyen konkrét választ nem tudok adni. Elvárás lehet a jövőbeli 
szervezettől, hogy a szervezet úgy jöjjön létre és úgy működjön, hogy minél kevesebb problémát vagy változást 
okozzon a jelenlegi működéshez képest. Sakkjátszma. A köznevelési törvénnyel kapcsolatos sakkjátszma 
lejátszódott az országgyűlésben. Ennek még vannak folyamodványai, mert most is, bent van egy vaskos 
törvénymódosító javaslat az országgyűlés előtt. Épp az átadás-átvételhez kapcsolódó eljárásokra vonatkozik. 
Arra kérnék mindenkit, hogy ne ezekkel a sakkjátszmákkal foglalkozzunk, hanem a saját partiainkkal. Ez teljesen 
másról szól. Mi a törvényhez igazodva próbáljuk a legjobb működési feltételeket megteremteni. Úgy gondoljuk, 
ebben partnerek az intézményvezetők is, merthogy természetesen kikértük a véleményüket. Az intézményvezetői 
értekezleten elhangzott, hogy szerintük is ez a legjobb megoldás a jelenlegi helyzetben. Még azzal együtt is, 
hogy a Polgármester úrnak írt levelükben egy másik javaslatot támogattak. Belátták, hogy ez az a megoldás, ami 
a legkevesebb változtatással jár együtt. A legbiztosabb módja, hogy a legkevesebb problémát okozza január 1-je 
után. Torzsa úrnak emlékeztetőül a jelenlegi rendszerben a közoktatási intézmények 80%-át jelentik a személyi 
bér jellegű kiadások és 20%-át a dologi költségek. Mi erről a dologi részről beszélünk, illetve a személyi költségek 
egy nagyon kicsi részéről, amely a technikai dolgozókat érinti. Ez mintegy 300 millió Ft ami körülbelül 8%-a a 
teljes személyi bér jellegű kiadásoknak. Ez volt a kiadási oldal. Ha bevételi oldalról nézzük, akkor a 60%-át ennek 
a kiadásnak az önkormányzat rakta bele eddig, köszönhetően az előző kormánynak, és 40%-át adta az állam 
normatív finanszírozás formájában. Azzal kapcsolatosan, hogy ki tesz bele és ki vesz ki, mondhatjuk, hogy az 
önkormányzat jól jár. Az állam rosszabbul fog járni. Az 1 milliárd Ft-ot, a Miniszter úr az önkormányzaton nem 
tudja megtakarítani. A jelenlegi felállás szerint az önkormányzat nem vesztes költségvetési szempontból sem. A 
jelenlegi tervezet szerint március végéig az állam többletforrást biztosít pont az átállás miatt. Például a decemberi 
bért, ami a 2013-as költségvetésünket érintené, vissza fogjuk kapni. Tehát a 2013-as költségvetésünkben 
visszakapunk plusz bevételeket, sőt a működésre is kapunk plusz bevételeket az államtól, legalábbis jelen 
helyzet szerint. Ez azokból az adatokból derül ki, amit Gazdasági Minisztériumtól forrásmegosztás címen 
kaptunk.   
 
Illyés Miklós: A módosítással együtt az Alapító okiratba is becsúszott néhány hiba és az módosítása került. 
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 295/2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 280/2012. sz. – ”Javaslat az oktatási 
intézmények 2013. január 01-étől történő működtetési feladatainak ellátására” 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

( 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat 
eredménye alapján szükséges döntés meghozatalára 
 264/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Mindenki láthatja, hogy az önrész nagyobb, mint amennyit nyertünk, ennek ellenére javasolom, 
hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ eszközállományát gyarapítsuk. Kérem, szavazzunk.  
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 296./2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 264/2012. sz. - ”Javaslat az FMK 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat eredménye alapján szükséges 
döntés meghozatalára” című- előterjesztést. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

( 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ A Molnár Ferenc Általános Iskola logopédiai osztály eszközigénye 
 267/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Van egy érdekes része, mert az egyéb fejlesztő eszközök és játékok között szerepel egy nagyobb 
összeg, de ez is biztosan logopédiai célokat fog szolgálni. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 297/2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 267/2012. sz. - ”A Molnár Ferenc 
Általános Iskola logopédiai osztály eszközigénye”című- előterjesztést. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szakmai programjának 
módosítása 
 Sz-570/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 298/2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 28/2011. (X. 11.) számú rendelete 1. számú melléklet II. pont 3.) bekezdés f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az Sz-570/2012. számú előterjesztésben foglaltak szerint módosítja a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) Szakmai Programját és annak mellékleteit. 
Határidő: 2012. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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10./ Drégely u. 19. szám alatti rendelő felnőtt háziorvosainak rendelési idő módosítás iránti kérelme 
 Sz-569/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
Illyés Miklós: Azt kérik a háziorvosok, hogy a pénteki 16:00-20:00 óra rendelési idő helyett 15:00-18:00 óráig 
tartson a rendelési idő. Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 299/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-569/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 7. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Tordymed Kft-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Tordy Béla háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 300/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-569/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 8. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dragomedic Kft-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Sárkány Endre háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 301/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-569/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 9. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hosplankontroll 
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Molnár Márta háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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HÜB 302/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-569/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 10. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Feriju Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Ferenczi Judit háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 303/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-569/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 11. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Zegnál Mária  háziorvossal. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 304/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-569/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 12. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben az Angiomedicina Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Környei Zsuzsa háziorvossal. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 305/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-569/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 13. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Kotányi és Tsa Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Kotányi Péter háziorvossal. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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 HÜB 306/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-569/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 14. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Morsányi Klára háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 307/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-569/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 15. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2012. augusztus 01. napjától 2017. július 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Qualitas Novum Kft-vel, 
és az ellátásért felelős  Dr. Jelinek Benjamin Gábor háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Gyermek- és felnőtt háziorvosi körzetek működtetésére kötött megállapodások módosítása 
 Sz-575/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula 
 
Illyés Miklós: Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 308/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 1. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Közraktár u. 24. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Pintér Preventív 
Háziorvosi Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Pintér Csaba háziorvossal. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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HÜB 309/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 2. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Közraktár u. 24. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Scope 2000 Kft-vel, és 
az ellátásért felelős Dr. Palkó Judit háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 310/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 3. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Közraktár u. 24. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Vitalis Egészségügyi és 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Zentai Nándor háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 311/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 4. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Lónyay u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben az Areola-Med Háziorvosi 
Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Takács István háziorvossal. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 312/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 5. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Lónyay u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Tinktúra 2009 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Szepesi András háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 313/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 6. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Lónyay u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben az Areola-Med Háziorvosi 
Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Méhész Magdolna háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 314/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 7. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Tordymed Kft-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Tordy Béla háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 315/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 8. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dragomedic Kft-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Sárkány Endre háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 316/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 9. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hosplankontroll 
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Molnár Márta háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 317/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 10. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Feriju Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Ferenczi Judit háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 318/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 11. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Zegnál Mária  háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 319/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
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polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 12. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben az Angiomedicina Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Környei Zsuzsa háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 320/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 13. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Kotányi és Tsa Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Kotányi Péter háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 321/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 14. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Morsányi Klára háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 322/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 15. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2012. augusztus 01. napjától 2017. július 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Qualitas Novum Kft-vel, 
és az ellátásért felelős  Dr. Jelinek Benjamin Gábor háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 



 18

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 323/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 16. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Ferenc tér 1. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hilgert Háziorvosi Bt-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Hilgert Géza háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 

 
HÜB 324/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 17. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Ferenc tér 1. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben az Eörsi Zsuzsanna 
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Eörsi Dániel háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 325/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 18. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Ferenc tér 1. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Kamondi Háziorvosi Bt-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Kamondi Zsuzsanna háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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HÜB 326/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 19. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2012. május 01. napjától 2017. május 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Üllői út 65-67. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Medico Line Bt-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Örsi Krisztina háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 

 
HÜB 327/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 20. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Üllői út 65-67. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Sanacomp Kft-vel, és 
az ellátásért felelős Dr. Pálvölgyi Gabriella háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 328/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 21. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Üllői út 65-67. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Király Háziorvosi Bt-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Király Edit háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 329/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 22. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére a IX. Börzsöny u. 19. sz. alatti orvosi 
rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Molnár Zsuzsanna háziorvossal. 
2011. december 11-től 2016. december 11-ig, 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 330/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2012. május 01. napjától 2017. május 31. 
napjáig kötött megállapodást a IX. Börzsöny u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Bitó Krisztina háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 331/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 24. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Börzsöny u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi 
Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Keskeny Sándor háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 332/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 25. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Börzsöny u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi 
Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Nagy Andrea háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 

HÜB 333/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 26. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Börzsöny u. 19. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Bogdán és Tsa 
Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Bogdán Beatrix háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 

 
HÜB 334/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 27. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Dési H. u. 20. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dési Háziorvosi Kft-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Sántha Éva háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 335/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 28. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Dési H. u. 20. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Medical Pharma Bt-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Dobi Kornélia háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 336/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
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polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 29. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Dési H. u. 20. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Máté 
Egészségügyi Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Máté Attila háziorvossal, 
Határidő: 30 nap. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 337/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 30. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a Medolin Háziorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Olasz József 
háziorvossal. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 338/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 1. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Buzási 
Gyermekorvosi Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Buzási János háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 

 
HÜB 339/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 2. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Csávás Anna háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 

HÜB 340/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 3. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Solt Mária háziorvossal. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 341/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 4. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Külkey Orsolya háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 342/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 5. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Jakab Zsuzsanna háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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HÜB 343/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására:  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 6. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Ravasz Ágnes háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 344/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 7. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Ventilla Márta háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 345/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 8. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Csengettyű u. 23. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Harangozó Krisztina háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 346/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 9. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Heller Marianna háziorvossal.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 347/2012. (XI. 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 úgy dönt, hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
megállapodást az Sz-575/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a megállapodások módosításának aláírására valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződések aláírására: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011.(XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott 10. sz. gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 
31. napjáig kötött megállapodást a IX. Lónyay u. 46. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi 
Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Kiss Éva háziorvossal. 
Határidő:30 nap. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester. 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ Támogatói jegyek vásárlása a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Mikulásnapi Vidám 
Gyermeknap” című segélykoncertre 
 Sz-574/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 348/2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Mikulásnapi Vidám Gyermeknap” segélykoncertre 100 db 
támogatói jegyet vásárol összesen 100.000,-Ft összegben, a külön adó mértéke összesen: 51.170,-Ft, 
mindösszesen: 151.170,-Ft összegben.  

2. A jegyek árának összegét és a külön adó megfizetését a 2012. évi költségvetés 3143. egyéb oktatási 
feladatok sorról biztosítja. 

3. Felkéri a Polgármester urat, hogy a „Mikulásnapi Vidám Gyermeknap” című rendezvényre a 100 db. 
támogatói jegy megvásárlására vonatkozó Megállapodás megkötéséről gondoskodjon a Magyar Cirkusz 
és Varieté (MACIVA) Nonprofit Kft-vel. 

Határidő: 2012. november 30.   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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13./ A Ferencvárosi Torna Club kérelmének elbírálása 
 Sz-579/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 349/2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
1./ A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Torna Club kérelmének helyt ad. 
Határidő: 2012. november 7. 
Felelős: Varga József alpolgármester  
2./ A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy Felkéri a Polgármester urat a 2011. július 08-án kötött támogatási 
szerződés módosítására azzal a tartalommal, hogy a Támogatott a 2011. évi költségvetés 3622. számú 
költségvetési sorának terhére megállapított támogatást 2012. december 31-ig használhatja fel, és a 
felhasználásról 2013. január 30-ig köteles elszámolni. 
Határidő: 2012. november 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
14./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény támogatási kérelme 
 Sz-577/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 600 ezer 
Ft-ot kér a téli olimpiára. Általában, ezek a gyerekek azok, akik mindig megnyerik ezeket a versenyeket. Ha ezt 
elfogadjuk, akkor a következő kérelemre már nem is marad pénz. Ez akkor megfontolandó. 4 személynek tavaly 
összesen adtunk 300 ezer Ft-ot. Ez azt jelenti, hogy személyenként nem érte el a 100 ezer Ft sem. 4 ember és 3 
kísérő utazna. Ezt még idén kell kifizetni. 300 ezer Ft-ot javasolok.  
 
Tornai István: Azt szeretném megkérdezni, hogy miért pont 300 ezer Ft-ot javasol az Elnök úr? 
 
Torzsa Sándor: Szeretnék tenni egy javaslatot. Véleményem szerint az nagyon fontos, hogy az Olimpián minél 
jobban és eredményesebben tudjunk szerepelni. Alpolgármester úr említette, hogy az államtól fogunk vissza 
kapni rengeteg pénzt. Annak a terhére meg lehet növelni az oktatási alapot és abból ki tudjuk fizetni az Olimpián 
való indulást. Sok pénzt fogunk vissza kapni, szerintem ezen a 600 ezer Ft-on nem fog múlni semmi. 
 
Formanek Gyula: Ezt a javaslatot majd a költségvetési vitában is szeretném hallani. Akkor már feltehetőleg nem 
oktatási egyebek, hanem valami más nevet kell adni ennek a sornak, hiszen az oktatási feladatok már nem 
hozzánk fognak tartozni. Akkor még egyszer a Képviselő úr ne feledkezzen meg róla, hogy 1 millió Ft-tal emeljük 
majd meg a sort. Azt mondom, hogy ha a támogatásról szavaz a bizottság akkor a teljes összeget biztosítsuk. 
 
Illyés Miklós: Akkor az eredeti 600 ezer Ft-ot teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 350/2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a „3143. egyéb oktatási feladatok” költségvetési sor terhére- 
személyenként 150.000. Ft-tal, - összesen 600.000.-Ft-tal támogatja a Komplex Iskola 3 fő tanulójának és 1 fő 
edzőnek a részvételét a 2013. évi Speciális Téli Olimpián. 
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Felkéri a Polgármester urat a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménnyel a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

( 7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Csak úgy mellékesen megjegyezném, hogy az Olimpia időpontját már jó előre tudták és számos 
egyéb módon is pályázhattak volna, nem kellett volna az utolsó pillanatra hagyni a dolgot. 
 
 
15./ Támogatási kérelem 
 Sz-568/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök 
 
Illyés Miklós: Egy magánszemély kialakított egy 82 m2- es asztalitenisz játékra alkalmas csarnokot, és erre kér 
egy kopásálló laminált padlót. 
 
Zombory Miklós a bizottság tagja elhagyta a tanácstermet.  
 
Zombory Miklós a bizottság tagja visszajött a tanácsterembe.  
 
Mészáros László: Javaslom, hogy kérjünk be több árajánlatot, hogy lássuk, hogy ez mennyire reális, vagy ha 
van itt valaki, aki padló burkolatban otthon van, akkor várjuk a véleményét.  
 
Torzsa Sándor: Alapvetően minden ilyen kezdeményezést jónak és támogathatónak tartok. Jó az, ha az ilyen 
kezdeményezéseket felkaroljuk. Erre egészen biztosan csak akkor érdemes támogatás adni, hogy ha ad valami 
garanciát. Például, hogy ezt a pincét nem csak ő és a családja vagy csak a társasház használhatja, hanem ez 
egy nyilvános akár a ferencvárosi iskolák előtt akár a diákok előtt, nyitott rendszerben működtetett hely. 
Számomra ez most nem derül ki, hogy ő vállalt-e garanciát. Abban a pillanatban, ahogy ő erre tud bármiféle 
garanciát vállalni és ő működtet, egy klubbot ahová le lehet menni, abban az esetben ez egy nagyon jó 
kezdeményezés. Az világos, hogy 240 ezer Ft-ból nem tudunk közösségi teret csinálni. Viszont, ha ez a helyiség 
be van zárva és ott van egy pingpong asztal, délután pedig a családjával játszik, úgy nyilván nem adható 
számára 240 ezer Ft.  
 
Illyés Miklós: Az illető kialakított női tusolót, 600 ezer Ft értékben. Ezzel együtt nem javasolom elfogadásra. 
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 351/2012. (XI. 07.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja Brumár János kérelmét. 
Határidő: 2012. november 7. 
Felelős: Illyés Miklós elnök. 

( 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
16./ Tájékoztató a 2012. évi nyári táboroztatás tapasztalatairól 
 Sz-576/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Torzsa Sándor: Azért kértem, hogy vegyük fel a tájékoztatót, mert nem egy jó irány, ami ebben le van írva. Van 
itt egy 30%-os kihasználtság. Pontosan nem értem, hogy mi alapján lett ez kiszámítva. Mert, hogy nem a 
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vendégéjszakák számából az biztos. A vendégéjszakák száma azt jelenti, hogy van egy turnus van egy időszak 
azt megszorzod a kapacitás számmal és ebből kerül kiszámításra a kihasználtság. Ha ezt nézzük, akkor a tábor 
kihasználtsága jó indulattal is mindössze 6,6 %-os. Ez azt jelenti, hogy a 15570 db vendégéjszakát kell elosztani 
a 916-tal ez 5,8%, ha itt a takarítási napokat levesszük, akkor kapjuk meg a 6,6 %-ot. Amikor megállapítottuk a 
táborozási tarifákat, akkor is jeleztem, hogy drágák. Ilyen koncepcióban és működési rendszerben nem rentábilis 
a tábor működtetése. Világosan érveltem amellett, hogy egy olyan rendszert találjunk ki, amiben minél több diák, 
minél több kerületi gyerek igénybe tudja venni nyáron a táborozás lehetőségét. Az látszik, hogy hely van. A tábor 
működtetése nem kerül többe, ha mondjuk, 110 gyerek van lent vagy volt olyan turnus ahol 15 gyerek volt lent a 
táborban. Hiszen, ami sok pénzbe kerül az a konyhai személyzet bére, a takarító személyzet bére, amit 15 
gyereknél is ugyan úgy ki kell fizetni. Persze a vízköltség illetve az étkezésiköltség az értelemszerűen kevesebb, 
de lényegében nem több a tábor költsége. Felmerülhet jogos kérdésként, hogy van-e igény a táboroztatásra? 
Megnéztem a szomszédos kerületet. Józsefvárosnak Káptalanfüreden van tábora. Itt is hasonló számokat 
produkáltak, körülbelül 8 évvel ezelőtt. Ma a vendégéjszakákból számított táborkihasználtság náluk 60%, nálunk 
6%-os. A következő évben gondoljuk át újra, és nézzük meg, hogy más önkormányzatoknál hogyan működik ez, 
esetlegesen milyen kedvezmények vehetőek igénybe. Lehet, hogy demagóg leszek, de annál jobb 
ifjúságvédelmet nem tudok elképzelni, mint, hogy az utca és a csellengés helyett biztosítjuk a táborozást. Ez egy 
közösségi élmény. Szomorú vagyok amiatt, hogy évről évre csökken a táborozók száma. Alpolgármester úr írta, 
hogy sikeres volt a táboroztatás. Ha azt nézzük, hogy nem halt meg egy gyerek sem a táborban akkor sikeres, de 
nem ebben kellene mérni. A korábbi évekhez képest is csökkent. Ha nem lett volna az FTC-nek egy táboroztatási 
kerete, akkor lényegesen rosszabb számokat kapnánk. Sok mindent kiszámoltam, nagyon szívesen megmutatom 
ezeket, most nem szeretnék részletekig belemenni. Még jóindulatúan is számoltam, mert nem számoltam bele 
elő és utószezont sem, akkor még rosszabb lenne az arány. Csak és kizárólag a főszezont számoltam és abból 
is levontam a takarítási napokat. Nem jó adat 
 
Formanek Gyula: Adatokat statisztikákból különböző módon lehet olvasni, én egy kicsit másképpen látom ezt. 
Nézzük végig az adatokat először 2010 és 2011 vonatozásában. Azt lehet látni, hogy 2010-hez képest 2011-re 
jócskán csökkentek a vendégéjszakák illetve a táborozók száma. Amelyre a Polgármesteri Hivatal megpróbált 
mindent, hogy ezt a fajta csökkenést valamilyen módon megállítsa és kinyitotta a táborokat. Nem csak a kerületi 
gyermekek számára. Ön majdnem, hogy nehezményezi, hogy az FTC Hoki Akadémia javítja a statisztikai 
adatokat. Részemről viszont azt jelenti, hogy volt még 30 gyerek, aki eltöltött 5 vendégéjszakát azon a héten, 
amelyik még előszezonnak számít, amikor a mi gyerekeink nem táboroztak volna. Használva volt a tábor és 
fizetett is érte, még akkor is, ha kedvezményt kaptak rá, amit a bizottság utólag hagyott jóvá, hogy az ott táborozó 
Ferencvárosi gyerekek kedvezményt kaphassanak. Azt látom, hogy 2011-hez képest, 2012-ben az eltöltött 
éjszakák száma 82-re nőtt a 60-ról, ez egy 30%-os növekedés. A táborozók száma 2010-hez képest is 
növekedett 40 fővel. Nem értem, hogy akkor még mit szeretnének. Van egy tendencia, amit sikerült megállítani 
és próbálunk erről ellépni és növekvő számokat mutatni. Természetesen az, hogy van egy csökkenő tendencia 
és nem sikeres a tábor az tény és osztom, hogy valóban más táborok sikeresebbek. El kell menni, meg kell nézni 
a 18. kerület táborát. Ott a körülmények 21. de legalább 20. század végiek. Nálunk kicsit rosszabbak. Ez 
köszönhető annak is, hogy az önök kormányzása alatt ezekre a táborokra jóformán semmit nem költöttek. Az 
idén 10 millió Ft-ot költ az önkormányzat táborfelújításra. A B épület teljes felújítása elkezdődött már és 
amennyiben ez lezajlik, már kicsit korszerűbb viszonyok között nyaralhatnak a gyerekek. Ráadásul megvalósul 
az, ami már régi álmunk, amivel vonzóbbá tehetjük a tábort a nagyobbak számára is. Elválasztásra kerülhetnek a 
fiú és a lány hálók. Amennyiben önök az ellenzéki oldalon támogatják azt, hogy ezekre a táborokra költsünk, 
akkor értelemszerűen el lehet érni azt a szintet, hogy versenyképes legyen a táborunk a 8. kerület vagy a 18. 
kerület táborával. Ebben kérem az önök támogatását, de azt visszautasítom, hogy a tábor jelenleg a 2012. év 
zárása után nem mondható sikeresnek. Az adatok pont azt mutatják, hogy a korábbi évekhez képest növekvő 
tendenciát sikerült elérni. Köszönöm még egyszer a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hiszen az ő munkájuk 
nélkül ez nem jött volna létre. Megértették, hogy muszáj tenni valamit, hogy ezeket a mutatókat növeljük. 
 
Torzsa Sándor: Soha nem nehezményezem , hogy ott volt az FTC. Nagyon örülök, hogy táborozó gyerekeknek 
adunk lehetőséget, kedvezménnyel. Ezt a kedvezményt nem tartom korrektnek, hogy csak ők kapták meg. Miért 
nem kapták meg iskolák is? Az iskolai táboroknak ez a lehetőség miért nem lett felajánlva? Lehet, hogy akkor 
nem ilyen létszámokkal futottak volna ezek a táborok. A másik, amit én világossá szeretnék tenni. Nagyon örülök 
annak, hogy 82 fővel nőtt a táborozók létszáma. Szakmai szempontból mindig a vendégéjszakák számát szoktuk 
viszonyítani. Ez jelenen esetben egy 1 ezrelékes növekedést jelent. Alpolgármester úr az a táblázat, amit ön 
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használ az ilyen szempontból használhatatlan, mert nem így szokta a szakma számítani a kihasználtságot. Úgy 
szokták, hogy kiszámolják a vendégéjszakákat. A vendégéjszakák az a tábor kapacitása szorozva annyival 
ahány napból áll a szezon. Tehát, 173x80 az 13840, ha nem számítunk takarítási napot. Ha számítunk, akkor 90-
nel számolunk, és így 15570-et kapunk. Ehhez kell viszonyítani a 916-ot. Az 6%-ot jelent. Ha ez alapján 
számoljuk, ahogy egyébként szokták, ez alapján 6,6% a tábornak a kihasználtsága. Kiszámoltam, 
többféleképpen is, hogy ne legyek inkorrekt. Számoltam kisebb létszámmal is 150 főre levittem, akkor is csak 
7,6% a kihasználtság. Egészen egyszerűen rosszak ezek az adatok és számok, vagy egyébként rossz számok 
vannak beleírva.  
 
Formanek Gyula: Azt érzékelem, hogy ön tudja, hogy mekkora a tábor kapacitása. Én nem tudom megmondani, 
merthogy ez nem egy szálloda. Itt, ha van egy iskola, amelyik igénybe veszi a tábort, akkor nehezen vehető rá 
egy másik iskola, hogy ugyanabban az időben ő is ott táborozzon. Családokról pedig végképp nem is beszélve. 
Erős sarkítás van ebben. Nem tudom mekkora ennek a tábornak a kapacitása. Azt tudom, hogy maximum 170 fő, 
de inkább 160 fő helyezhető el. Hozzátenném, hogy nem lehet összehasonlítani azt, amikor lemegy egy általános 
iskola, amely majdnem teljesen feltölti a tábort, mint például a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola azzal 
amikor lemegy a József Attila Általános Iskola ahol a gyerekek létszáma nem éri el a 170 főt. Biztos vagyok 
benne, hogy más iskolát nehezen tudnék rávenni, vagy akár önt is, hogy abban az időszakban menjen le a 
családjával. Akkor mekkora a tábor kapacitása ön szerint? 170 fő vagy abban az esetben 23 fő, mert annyi 
gyereket tudtam rávenni, hogy lemenjen a táborba az őket kísérő pedagógusokkal? Ez egy teljesen rossz mutató, 
amit ön mond. Valóban ez szállodáknál alkalmazható. Ezt még a 18. kerületi tábornál sem így szokták 
kiszámolni. Ott is hasonló problémákkal küzdenek még akkor is, ha ott nem közös hálók vannak. Hiszen a 
családok is pihenni mennek oda, és ha éppen abban az időpontban lent van egy iskola is, akkor a családok által 
értelmezett csend és pihenés nem biztos, hogy meg tud valósulni. Ezt tudom mondani. Tehát főmutató itt az, 
hogy 82 éjszakát töltött ott el 917 táborozó. Ezt tessék összeszámolni, összeszorozni. Ezt viszonyítani például, a 
tavalyi évben eltöltött 60 éjszakához. Ez durván 22 vendégéjszakával több. Ez jelentős különbség. Szerintem 
ezeket a mutatókat kell nézni. A férőhely kihasználtságot, azt értelemszerűen az iroda beírta, hogy egy könnyebb 
tájékozódást nyújtson önöknek. Ráadásul teljesen hibásan. Itt a 33% a végén kijött egy egyszerű összeadás 
vagy átlagszámítással, ami egyértelműen nem mutat semmit, mert ez ebből a szempontból egy téves adat, vagy 
félrevezető adat. Ez maximum a táblázat minőségét mutatja. De az, hogy a táborozás a 2012. évben sikeresnek 
tekinthető a korábbi évekhez képest az mindenképpen igaz. Szeretném, ha ez a tendencia a jövőben is 
megmaradna és több külső partnert tudunk bevonni ott táboroztatásra. Nagy munka van mögötte, higgye el. Nem 
egyszerű munka ez. Komoly szervező munka van mögötte. 
 
Illyés Miklós: Köszönöm, szépen a hozzászólásokat. A nyílt ülést bezárom. 
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