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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. január 30-án  

14.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
 
Jelen vannak:  Illyés Miklós – elnök, 
   Kállay Gáborné, 
   Mészáros László, 
   Nikodém Lajos, 
   Torzsa Sándor, 
   Tornai István,  
   Pál Tibor, 

Zombory Miklós tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Formanek Gyula alpolgármester, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri főmunkatárs, dr. Mizsák 
Ildikó irodavezető-helyettes, Koór Henrietta csoportvezető, Molnár Viktória– jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Csonka Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Mezey István tanácsnok, Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi 
Üzemeltetési Központ intézményvezető, dr. Kovács József FESZ Kft. ügyvezető igazgató, Oravecz Jánosné FESZ Kft főkönyvelő, 
Széplakiné Kujbus Éva Magyar Vöröskereszt IX. kerületi kirendeltség vezető, Wippelhauser Gyuláné Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ gazdasági vezetője. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A napirenddel kapcsolatban azt 
javasolom, hogy a 21/2013. sz. előterjesztés legyen az 1. napirendi pont, az Sz-53/2013. sz. előterjesztést, pedig 2. napirendi 
pontként tárgyaljuk. Kérem, szavazzunk a módosításról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. 
 
HÜB 1/2013. (I.30) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a 21/2013. sz. - ”Javaslat a FESZ Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalára”- című előterjesztést 1. napirendi pontként, és az Sz-53/2013. sz. - ” Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása” – című előterjesztést 2. napirendi pontként tárgyalja meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:Illyés Miklós elnök 

( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, most szavazzunk a módosított napirend egészéről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 2/2013. (I.30) sz.  
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Javaslat a FESZ Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 21/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
2./ Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása     
 Sz-53/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló) 
 24/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 26/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5. / Előadó-művészeti szervezetek közszolgáltatási szerződéseinek elfogadása 
 27/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

6./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítása 

 10/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
7./ Az 518/2012. (XII.06.) sz. határozat módosítása 
 22/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ Ellátási szerződés megkötése a Body Guard Hungary Kft-vel 

7/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
9./ Méhecske Óvoda Napraforgó csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése 

12/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
10./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása 
 23/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
11./ Ferencvárosi óvodák 2013. évi nyári zárva tartása 
 9/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
12./ Epres Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme 
 33/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
13./ Kodály Zoltán Műveltségi társasjáték biztosítása az önkormányzat által működtetett iskolák részére 
 Sz-58/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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14./ A Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola támogatása 
 Sz-56/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 ( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat a FESZ Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 21/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Fontos döntésről van szó, a) és b) variáció szerepel az előterjesztésben. 
 
Formanek Gyula: Február 15-től amennyiben az önkormányzat nem jelzi az illetékes miniszter felé, úgy a jövőben április 30. után, 
az állam átveszi a korábban az önkormányzat által ellátott szakellátást, járóbeteg ellátást. Olyan döntést próbál hozni a Képviselő-
testület, amely arról szól, hogy kívánjuk e megőrizni a jelenlegi ellátási formát. A FESZ Kft-ét megkértük készítse el az üzleti tervét 
2013-ra vonatkozóan, illetve válassza szét az üzleti tervében a szakellátás, valamint a járóbeteg ellátás feladatához szükséges 
forrásigényeket, mind bevételi, mind kiadás oldalon. A FESZ Kft. ezt elkészítette és egyeztetett a holdingot képviselő FEV IX Zrt-
vel. A FESZ Felügyelő Bizottsága is megtárgyalta, és elfogadta. Az előterjesztés tartalmaz egy közszolgáltatási szerződés 
tervezetet is, mert amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a jövőben vállalja ezt a feladatot, akkor a jelenlegi 
közszolgáltatási szerződést mindenképpen módosítani kell. El kell választani, kötelezően vállalt, illetve az önként vállalt 
önkormányzati feladatokat. Azt javaslom, hogy a jövőben is vállaljuk ezen feladat ellátását.  
 
Pál Tibor: Az a) változat támogatását javasolta Alpolgármester úr. 2008-2012-ig a megállapodásban szerepelt, hogy mekkora 
támogatást ad az önkormányzat a feladat ellátásához. Miiért csak a 2013-as évről szól az előterjesztés? Miért nem csináljuk meg, 
hogy a következő 4-5 évre vonatkozóan kivetítjük az önkormányzati támogatást? Így látnák, hogy mekkora támogatásra 
számíthatnak az önkormányzattól. Ebben az évben ez 197 millió Ft-ot jelent. Mi az akadálya, hogy nem csinálunk egy ilyen 
számsort az elkövetkező 4-5 évre? 
 
Formanek Gyula: Képviselő úr félre érti az előterjesztést. Ez ugyanis nem 2013-ra szól, ez egy határozatlan időre szóló 
szerződés. A Kft. jelezte, hogy változatlan színvonalon, akkor tudja ellátni ezt a feladatot, ha az önkormányzat ezt a 197 millió Ft-ot 
biztosítja számára. A korábbi szerződéshez képest, amelyben a korábbi szándék az volt, hogy az akkori működésből kiindulva, 
évről-évre  csökkentett támogatást kapjon a FESZ Kft., ezzel szakítva most, a szakmai terv azt mutatja be, hogy a jövőben ez a 
tevékenység, ezzel a támogatással ellátható. A többletbevételeket a Kft. beszerzi, hogy az inflációban jelentkező 
többletköltségeket tudja rendezni. Ez nem zárja ki azt, hogy a jövőben a Kft. jelezhesse, ha többletköltségekre van szüksége, a 
változatlan színvonal fenntartásához. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az a) határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 3/2013. (I.30) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 21/2013. sz. - ” Javaslat a FESZ Kft. által ellátott 
feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára” című- előterjesztés a) határozati javaslatát. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 Sz-53/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Ez egy új és a legnagyobb intézményünk, melyet a tavalyi évben hoztunk létre. Itt vannak az SZMSZ elkészítői, 
lehet tőlük kérdezni. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 4/2013. (I.30) 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 I. pont o.) pontjában kapott felhatalmazás alapján elfogadja a Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékleteit.  
Határidő: 2013. január 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló) 
 24/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: A 2013 évi költségvetés 1. fordulójáról szavazunk, kifüggesztésről van szó. 
 
Formanek Gyula: A költségvetés formájára, tartalmára hívom fel a figyelmet. Tavaly sok kritika érte a költségvetést, hogy nem 
tudják összehasonlítani a tavaly előtti évvel. Akkor elhangzott, hogy átalakult a költségvetés struktúrája, ugyan most is vannak új 
elemek, de igyekeztünk az oszlopos szerkezetet úgy alakítani, hogy a 2012. évi adatokkal össze lehessen hasonlítani. Bizonyos 
sorokat át kellett helyezni más táblákba, ezeket dőlt betűvel jeleztük. Szerepel benne egy teljesen új tábla, a 12-es számú, ami az 
önként vállalt és kötelező feladatokat tartalmazza. Ez egy új elem, pontosan azért, hogy a Képviselő-testület illetve a bizottság 
tagjai pontosan tisztában legyenek azzal, hogy mekkora az önként vállalt feladatok terhe. Valóban a költségvetésből sok szám 
hiányzik, a végső számok alacsonyabbak, mint a tavalyiak. Lévén, hogy a feladatok egy része átkerült az államhoz, pl. köznevelési 
illetve államigazgatási feladatok, valamint a szociális segélyek egy részét is az állam végzi a jövőben. Hiányzik még továbbá 200 
millió Ft,- ami a forrásmegosztás révén,- amivel a fővárosi tömegközlekedéshez járul hozzá a kerület. Fontos még megelemlíteni a 
kormány által biztosított adósságátvállalást, adósságkonszolidációt, az állam által átvállalt adósságtőke illetve kamatterheinek 
csökkenését. Ezt beépítettük a költségvetésbe, és ez kompenzálja az előbb említett 200 millió Ft-ot. 
 
Illyés Miklós: A mi területünkhöz tartozó részekből kiemelnék egy-két dolgot, amelyek között új elemek is megtalálhatóak. Ilyen 
például a 3143-as költségvetési sor, ami szociális és köznevelési feladatokra szolgál, 7 millió Ft. Megmaradt az iskolatej támogatás 
14,5 millió Ft-tal. A tankönyvtámogatás 29 millió Ft-tal szerepel. Ez egy csökkentett összeg, hiszen az állam átvállalta az első, 
hatodik és kilencedik osztályosok támogatását. A Ferencvárosi Kulturális Turisztikai és Sport Nonprofit Kft-nek a megszűnése 
révén, az FMK költségvetése magasabb lett. 
A pályázatok kapcsán az egyházi pályázat, a társadalmi szervezetek -, a kulturális pályázat, a nemzetiségek pályázata hasonló 
összeggel szerepel, mint a korábbi években. 
FESZOFE Kft-val kapcsolatban is talán érintettek vagyunk, ez a 3941-es költségvetési soron található.  
Az iskolák, óvodák felújítási kerete is hasonló, mint a korábbi években, még nem szétbontott, 150 millió Ft áll rendelkezésre.  
 
Fornmanek Gyula: A 150 millió Ft kapcsán szólnék. Ez az összeg szét van bontva, pontosan tudjuk mik azok a munkák, amiket el 
kell végeznünk, csak nem láttuk értelmét, hogy ez szétbontva szerepeljen a költségvetésben. A korábbi évek tapasztalatokból 
kiindulva, néha előfordul, hogy a közbeszerzési vagy a beszerzési eljáráskor a beérkezett értékek eltérhettek a tervezettől, ezért a 
költségvetés módosításra volt szükség. Ez az oka annak, hogy nem bontottuk fel, így rugalmasabban lehet felhasználni az 
összeget. A másik oka, hogy elképzelhető a tervek módosítása, hiszen több pályázaton is részt kívánunk venni, mely közel 1 
milliárd Ft-ot jelent, (az intézmények energetikai megújítására), ebben 6 intézmény vesz részt, és mivel nem tudjuk, hogy a 
pályázaton nyerünk e illetve, nem biztos, hogy mindegyiken nyerünk, ezért elképzelhető, hogy a tervezett felújítási munkáknál lesz 
változás. 
Energetikai pályázat kapcsán sok mindent megvalósíthatnánk, de ha nem nyerünk, akkor ezek prioritását figyelembe véve 
bekerülhetnek a 150 millió Ft-os felújítások közé.  
Nemcsak a 3143-as költségvetési sor került átnevezésre, hanem a bizottsági sor is, más névvel de változatlan összeggel szerepel 
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a költségvetésben. Továbbra is várom a kérdéseket. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 5/2013. (I.30) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 24/2013. sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

( 5 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 26/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Épületenergetikai fejlesztésről van szó, az önkormányzatnak 15%-os önrészt kell biztosítani, és az intézmények is ki 
vannak már jelölve. A József Attila-lakótelepre koncentrálódik, bár a Vágóhíd, illetve Lenhossék utcai központunk fejlesztésére is 
adunk be pályázatot. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 6/2013. (I.30) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 26/2013. sz. – ”Javaslat pályázatokkal kapcsolatos 
döntések meghozatalára” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5. / Előadó-művészeti szervezetek közszolgáltatási szerződéseinek elfogadása 
 27/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 7/2013. (I.30) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 27/2013 sz. - ”Előadó-művészeti szervezetek 
közszolgáltatási szerződéseinek elfogadása” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (7 igen, 0 nem,1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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6./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítása 
 10/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Illyés Miklós: Határidő módosítást kér 2013. július 30-ig az alapítvány, hogy elszámolhasson. Kérem, szavazzunk a határozati 
javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 8/2013. (I.30) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 10/2013. sz. - ”A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 
támogatási szerződésének módosítása” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Az 518/2012. (XII.06.) sz. határozat módosítása 
 22/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Azok az egyesületek szerepelnek az előterjesztésben, akiket sikerült meglátogatni. Évenkénti beszámolási 
kötelezettséggel egészítjük ki a szerződéseket. Van 10 olyan szervezet, akikkel még folyamatban van, a szakmai egyeztetés. 
Kitoljuk az együttműködési megállapodások határidejét. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 9/2013. (I.30) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 22/2013. sz. - ”Az 518/2012. (XII.06.) sz. határozat 
módosítása” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

   ( 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Ellátási szerződés megkötése a Body Guard Hungary Kft-vel 

7/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Formanek Gyula: 2012. december 31-ig kötöttük meg szerződést a szolgáltatóval, a jelzőrendszeres segítségnyújtás ellátására 
vonatkozóan. Lejárt a szerződés, de megújításra kerülhet. Az új beszerzési eljárás során sikerült lejjebb vinni a költségeket kb. 
évente 4 millió Ft-ba fog kerülni, változatlan színvonal mellett. 52 fő veszi igénybe. Kérem, támogassák. A többi kerülethez hasonló 
számokkal tudjuk a szolgáltatást biztosítani. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 10/2013. (I.30) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 7/2013. sz. - ”Ellátási szerződés megkötése a Body 
Guard Hungary Kft-vel” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 ( 8 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Méhecske Óvoda Napraforgó csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése 

12/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 11/2013. (I.30) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 12/2013. sz. - ”Méhecske Óvoda Napraforgó 
csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 ( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása 
 23/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: Jelezni szeretném, hogy az Alapító Okiratok módosítása ismételten elő fog kerülni áprilisban, hiszen elkészült a 
Thaly K. utcában a bölcsőde, és műszaki átadása is megtörtént. Február elején a kivitelező cég, le is vonul a területről. Nem marad 
más mint az eszközbeszerzés, a használatba vételi engedélyek, illetve a működtetési engedélyek beszerzése. Optimális esetben 
szeptember 1-jén megnyithatja a kapuit. Amennyiben a bizottság szeretné látni a bölcsödét, szeretném meginvitálni önöket, hogy 
nézzék meg. Menjünk el együtt.  
 
Illyés Miklós: Támogatjuk Alpolgármester úr javaslatát. A látogatás kapcsán küldöm majd a részleteket. Kérem, szavazzunk a 
határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 12/2013. (I.30) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 23/2013. sz. - ”A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézmények Alapító Okiratának módosítása” című – előterjesztést.  
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Ferencvárosi óvodák 2013. évi nyári zárva tartása 
 9/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel?  Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 13/2013. (I.30) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 9/2013. sz. - ”Ferencvárosi óvodák 2013. évi nyári 
zárva tartása” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. január 31. 
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Felelős: Illyés Miklós elnök 
( 8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ Epres Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme 
 33/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: 40 év után szeretne nyugdíjba menni, az óvodavezető asszony, illetve szeretné kérni, a fel nem használt 
szabadságnak pénzben való megváltását. Kérem, támogassuk. 
 
Formanek Gyula: Természetesen a megüresedő helyre pályázatot írunk ki. Ha jól sejtem ezen kívül van egy másik óvoda is ahol 
az óvodavezető nyugdíjba készül, és akkor várhatóan, több pályázati kiírás fog önök előtt szerepelni, vagy esetleg egy olyan 
javaslat, ahol az óvodák összevonása szerepel. Mindenképpen gondoskodni kívánunk a vezetői helyek betöltéséről. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 14/2013. (I.30) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 33/2013. sz. - ”Epres Óvoda óvodavezetőjének 
felmentési kérelme” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 ( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
13./ Kodály Zoltán Műveltségi társasjáték biztosítása az önkormányzat által működtetett iskolák részére 
 Sz-58/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 15/2013. (I.30) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat által működtetett 10 általános és 4 középiskola részére Kodály Zoltán 
Műveltségi társasjáték beszerzését támogatja a Patrona Hungariae Általános Iskola és Gimnáziumtól a 2013. évi költségvetés 
elfogadását követően a szociális és köznevelési feladatok sorról összesen bruttó 81.200,-Ft összegben.  
Határidő: 2013. évi költségvetés 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
14./ A Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola támogatása 
 Sz-56/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Idén lesz 175 éves az iskola, és szeretnének kiadni egy cd-ét, a támogatás 300.000 Ft-ról szól. Kérem, szavazzunk 
a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 16/2013. (I.30) sz. 
Határozat 

A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola fennállásának 175. évfordulója alkalmából 
az iskola által kiadandó CD megjelentetését a 2013. évi költségvetés elfogadását követően támogatja a szociális és köznevelési 
feladatok sorról 300.000,-Ft  összegű támogatás biztosításával. 
Határidő: 2013. évi költségvetés 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Tornai István (ÜGYREND): A tájékoztató előterjesztések között szerepel az Idősügyi Tanács munkájáról szóló tájékoztató. 
Szerepel az előterjesztésben, hogy október, november hónapban közvéleménykutatásra került sor, 200 főt kérdeztek meg. 
Érdekelne, hogy mit kérdeztek, és mi volt erre a válasz? Gondolom ez nem egy elégedettségi vizsgálat volt. Szeretném kérni, hogy 
amennyiben ez megoldható a következő alkalommal kerüljön a bizottság elé kiosztásra tájékoztató formájában.  
 
Formanek Gyula: Az Idősügyi Program kezdetekor, és 2 éves működését követően megnézzük , hogy megérte e azt az erőt, 
energiát, erőforrást, amit belefektettünk  a programokba. Ez egy helyzetelemző felmérés volt. Természetesen ez nem titkos és a 
következő bizottsági ülésre tájékoztató előterjesztésbe ezt megkapják a bizottság tagjai. Mind a felmérést mind a felmérés 
eredményét. Olyan következtetések szerepelnek benne, ami nem fog mindenkit „mellbe vágni”, hiszen nagyjából ezt várjuk, de jó 
volt, hogy ezek rögzítésre kerültek, hiszen így akár 2014-2015-ben is meg tudjuk nézni, és össze lehet hasonlítani a korábbiakkal. 
A koncepció része is volt, amit mindenki támogatott.  
 
Illyés Miklós:A nyílt ülést bezárom. Köszönöm a részvételt. 

 
 

k.m.f. 
 
 

Illyés Miklós 
elnök 

Molnár Viktória 
jegyzőkönyvvezető 

 
 


