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Nikodém Lajos,
Torzsa Sándor,
Tornai István
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Zombory Miklós tagok.

Hivatal részéről:
Formanek Gyula alpolgármester, dr. Szabó József aljegyző, dr. Hosszú Károly irodavezető, dr. Mizsák
Ildikó irodavezető, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, dr. Enyedi Mária csoportvezető, Szilágyi Imre
csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi Humánszolgáltatási
Iroda munkatársa, Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Mezey István tanácsnok, Csonka Gyula Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szabó
Zoltán Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese, Tóth Betty Ferencvárosi
Művelődési Központ, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Oravecz Jánosné FESZ Kft. főkönyvelője.
Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről
megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Javasolom, hogy az Sz-264/2013. sz.
előterjesztést vegyük fel napirendre 22. napirendi pontként. Kérem, szavazzunk az előterjesztés napirendre
vételéről.
Kállay Gáborné a bizottság tagja, megérkezett az ülésterembe.
HÜB 80/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az Sz-264/2013. számú - ”Sürgősségi indítvány” című előterjesztést 22. napirendi pontként, napirendjére veszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 81/2013. (V.15.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
93/2013., 93/3/2013 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
100/2013., 100/2/2013 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Módosító indítvány a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)
82/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
4./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló)
84/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő
Alapítványok beszámolóinak elfogadása
104/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
6./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő
Alapítványok beszámolóinak elfogadása
105/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető
Központ Alapító Okiratok módosítása
106/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
8./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
108/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
9./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2012.
évben végzett szakmai munkájáról
114/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése
98/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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12. / Javaslat a KLIK-kel történő használati megállapodás megkötésére
112/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
13./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerülete intézmény átszervezésének
véleményezése
113/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
14./ NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tevékenységére
vonatkozó beszámoló
Sz-252/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
15./ Támogatói jegyek vásárlása a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Vidám Gyermeknap”
segélykoncertre
Sz-251/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
16./ A 2012. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek, Helyi Nemzetiségi
Önkormányzatok támogatására meghirdetett pályázatok beszámolóinak elfogadása
Sz-253/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
17./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázatok beszámolóinak elfogadása
Sz-254/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
18./ Sport Alap 2012. évi támogatás elszámolása és a 2013. évi meghosszabbítása
Sz-255/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
19./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
Sz-215/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
20./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-262/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
21./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek
Sz-218-219/2013., Sz-245-247/2013. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
22./ Sürgősségi indítvány
Sz-264/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: 13 olyan napirendi pontunk van melyet, a holnapi napon a Képvsielő-testület is tárgyal. Elég
színes a mai napirendünk, hiszen a költségvetés módosításától, alapítványok beszámolóinak elfogadásán
keresztül, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal való kapcsolatig elég sok mindent véleményez a
bizottság.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
93/2013., 93/3/2013 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: dr. Bácskai János polgármester úr az előterjesztő. Kérdezem, Alpolgármester urat, hogy van e
kiegészíteni valója, nincs. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 93/2013 sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 82/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 93/2013. sz. – ”Beszámoló
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról” című
– előterjesztést.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása
(I. forduló)
100/2013., 100/2/2013 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 100/2013. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 83/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 100/2013. sz. – ”Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása” című előterjesztést.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

3./ Módosító indítvány a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
82/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdezem, Alpolgármester urat, hogy van e kiegészíteni valója?
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Formanek Gyula: Nem kiegészítem, inkább röviden összefoglalom, hogy mit tartalmaz az előterjesztés.
Három módosító javaslat szerepel benne.
Az első a módosított gyógyszertámogatásra tesz javaslatot, miszerint a 70 év feletti, kerületben élő idősek a
közgyógyellátás mellett vagy felett kaphassanak 5000-5000 Ft-ot illetve, a közgyógyellátottak 5000 Ft
gyógyszertámogatást. Erre vonatkozóan a Humánszolgáltatási iroda végzett számításokat, hogy ennek
körülbelül mekkora lenne a költsége. Ezek a költségek szerepelnek az előterjesztés táblázatában, és a
költségvetés módosításakor ezt a költséget mindenképpen elő kell teremteni, tervezni szükséges.
A második módosítás a rendkívüli gyermekvédelemi támogatásra vonatkozik. Éppen az I. fordulós tárgyalás
vitája során, az ellenzéki oldalról hangzottak el olyan vélemények, hogy a gyermekvédelmi támogatás
összege kevésbé szabályozott illetőleg, érdemes áttekinteni. Ezt megtettük. Az iroda végzett számításokat,
megvizsgáltuk, hogy az adható támogatás milyen feltételek mellett adható, illetve mekkora támogatásokat
adtunk a 2013. év I. negyedévében. A vitában elhangzott, hogy ez a támogatás összességében nagyon
alacsonynak tűnik, ezért a rendelet módosítása kísérletet tesz arra, hogy ezt korrigálja és szabályozza.
A harmadik módosítás az a HPV védőoltásra vonatkozik. Bizottsági hatáskörben lehetőséget biztosít a HPV
védőoltásra azoknak a gyerekeknek és családoknak, akiknek életkora nem a rendeletben előírt 13 év, tehát
amennyiben marad HPV oltóanyag, az oltóanyag keret terhére a bizottság javasolhatja egyéb életkorú
gyermek részére ezt a támogatási formát.
Ez a három módosítás szerepel az előterjesztésben, kérem, hogy támogassák.
Pál Tibor: Az első pont tekintetében nincs vita arról, hogy drágák a gyógyszerek, valamint arról sincs vita,
hogy a 70 év felettiek nyugdíja az „mennyit ér ma a piacon.” Világosan látszik, hogy ez egy „választási
pénz”, még mielőtt bármi félreértés is történne. Egyszerűen 25 millió Ft-ot szétosztunk a 70 év felettieknek.
Nem azt vitatom, hogy kell e nekik vagy sem. Csak jelzem, hogy ez tipikusan a választásokról szól.
A kettes számú módosító javaslat kapcsán, világos amit Alpolgármester úr elmondott, hogy a támogatás
összege emelkedik, de amit én felvetettem, - és most be is nyújtom a módosító indítványt, -az nem erről
szólt. Hanem arról, hogy a támogatottak körét bővítsük. A módosító indítványban világosan látszik, hogyan
és milyen mértékben lehetne bővíteni a hozzáférési kört, és, hogy ez mennyibe kerülne a költségvetés
szempontjából. Véleményem szerint, a kettőt lehetne együtt kezelni. Egyrészt a támogatott összeg, másrészt
a támogatottak köre is bővülhetne.
Jelezném még továbbá, hogy a parlament előtt pont most szerepel az a törvénymódosító javaslat, melyről
véleményem szerint a jövő héten szavazunk is, ami három segélyt a temetési segélyt, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, és az átmeneti segélyt összevonja egy önkormányzati segély címen. Lehet,
hogy érdemes lenne várni egy hetet a második fordulóval, és akkor már a törvénynek megfelelően
átalakítani a rendeletünket. (Ezt csak technikailag jelzem.) Benyújtom a módosító indítványunkat.
Formanek Gyula: Korábban kellett volna ezt megtenniük.
Pál Tibor: Volt már példa arra képviselő-testületi ülésen, hogy szóban tettek módosító indítványt, és mégis
tárgyalta a Képviselő-testület. Most egy nappal előtte, ezt írásban benyújtom. Lényege az, hogy a legkisebb
öregségi nyugdíj 200%-a, illetve 250%- a helyett emeljük fel 300%-ra, illetve 350%-ra. Ez egy nem túl
nagymértékű növekedést jelent a mostani 4,3 millió Ft helyett, ez körülbelül 6,8 millió Ft-ba kerülne az
előzetes számítások szerint. 1083 főt érint az eddigi adatok szerint. Szerintünk ez egy fontos dolog. Ha
ehhez azt is hozzá tesszük, hogy az adott segély összege is növekedik, akkor ez nyilván egy jó irány.
Formanek Gyula: Örvendek, hogy a gyógyszertámogatást az ellenzék is támogatja, úgy gondolom, hogy ez
egy jó támogatási forma, hogy a gyógyszerköltségeket támogassa az önkormányzat. Örömmel hallottam,
hogy az MSZP is támogatni kívánja ezt a módosító javaslatot. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
vonatkozó módosító indítványát az MSZP frakciónak nem ismerem. Az alapján viszont, amit elmondott a
Képviselő úr, egyértelmű számomra, hogy ez azért mindenképpen többlet-forrást igényel, hiszen arról szól a
módosító indítványa, hogy a rászorultsági határt emeljük meg a jelenlegi 200%-ról 300%-ra, illetve
egyedülállók esetében a 250%-ot 350 %-ra. Ráadásul, azt nem látom, - illetve el kellene olvasnom
Képviselő úr módosító indítványát - hogy ön a számításait, miszerint ez nem igényel többlet-forrást, milyen
átlag támogatási összeggel számolta. Az eredeti módosító előterjesztés, is „hozzányúl” a rendelet azon
részéhez, mely a támogatás mértékéről szól, magyarán magasabb támogatással számol. Arra teszek
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javaslatot, hogy lehetőség szerint, azoknál a családoknál, ahol rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
nyújtanak be igényt, ott lehetőség legyen arra, hogy magasabb támogatást nyújtsunk. Jelenleg átlagban 6500
Ft ennek a támogatásnak az összege, ami véleményem szerint alacsony egy ilyen rendkívüli élethelyzetben,
és nem sok mozgásteret, lehetőséget biztosít a rászoruló családoknak. Pont ezen okból kifolyólag az általam
tett javaslat ezt megemelné, és akár az öregségi nyugdíj 100%-át, 28.000 Ft-ot is kaphatna egy család. Ez
mindenképpen jelentősebb segítséget nyújtana. Ha pedig ezzel az összeggel számoljuk az Ön módosító
indítványát, akkor biztos, hogy többlet-forrást kell megjelölni, hiszen a költségvetési sorban tervezett összeg
erre nincs „felkészülve”.
Tudom, hogy törvény-módosításra fog sor kerülni, és a törvény várhatóan össze fogja vonni egyetlen
támogatási formává a különböző önkormányzati támogatásokat. Ebbe vélhetően be fog kerülni a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás is, ezért úgy gondolom, hogy két lehetőségünk van. Vagy a már kiszámolt, és
viszonylag pontos adatokat tartalmazó módosító javaslatomat támogatja a bizottság, vagy megvárva a
törvény-módosítást, ahhoz igazítjuk a rendeletünk, hiszen feltehetőleg módosítani kell. Azt azért hozzá kell
tennem, hogy ennek a várható időpontja inkább őszre tehető, addig pedig elesnének a magasabb
gyermekvédelmi támogatástól a családok. Megfontolásra javasolom a bizottságnak. Inkább az általam tett
javaslatot támogassák. Pál Tibor képviselő úr által tett módosító javaslatot pedig, a holnapi képviselőtestületi ülésen tárgyaljuk, de ott mindenképpen többlet-forrásra lesz szükség, amennyiben a Képviselőtestület ezt a javaslatot támogatja. Mindenképpen azt javasolom, hogy a Képviselő úr, a holnapi napig
jelezze, hogy melyik az a forrás, amelyből ezt a többletigényt pótolni kívánja, és a költségvetés második
fordulójára ezt a hivatal be tudja építeni.
Pál Tibor: Ugyanarról beszélünk, de két oldaláról. Elfogadom, amit Alpolgármester úr mond, hogy a segély
összege az a mindenkori öregségi nyugdíj 100%-a lehessen. Nem tudom, hogy mi a forrása, és hogy ez
mennyibe kerül, erről jó lett volna néhány mondatot hallani. Azt javasolom, hogy azt a kört bővítsük, aki
jogosult erre. 2012-ben 683 fő kapott ilyen jellegű támogatást, ez 4,3 millió Ft-jába került az
önkormányzatnak. Ha ugyanazokat a feltételeket nézzük többé-kevésbé a tervezés szempontjából, és
felemeljük 300% és 350%-ra a határt, akkor ez 1083 főt jelent, ami összesen 6,9 millió Ft. Értem
Alpolgármester urat, hogy jelöljem meg a forrást, akkor most jelezném, hogy az Ön korábbi
előterjesztésében szerepel, hogy ez a 3315-ös költségvetési sor, ami a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
sora, az 13,5 millió Ft-ot tartalmaz, és az volt az érv az eredeti előterjesztésben, hogy ennek a felhasználása
minimális. Tehát, ebből a forrásból lehet fedezni, sőt még marad is pénz. Felvetettem a képviselő-testületi
ülésen, hogy elég furcsa tervezés az, amikor már áprilisban látjuk, hogy egyeltalán nem lesz felhasználva
azon a költségvetési soron lévő pénz. Ha azt kérdezi, hogy mi a forrás, akkor azt kell mondanom, hogy ez a
forrása. Az előző előterjesztésben az szerepelt, hogy plusz költségvetési forrást nem igényel. Legyünk
őszinték, persze, hogy ne igényelne?! Arról a sorról, aminek a felhasználása minimális mértékű, mert rosszul
lett tervezve. Ha Ön ezt a célt el tudja fogadni, akkor ott a forrás. Az önök által benyújtott 25 millió Ft-os
közgyógyellátásra, valamint a gyógyszertámogatásra szükséges összeget, hirtelen 1 hónap alatt meg lehetett
találni. Úgy gondolom, hogy erre is meg lehet találni. Ön a 3354-es sort jelöli meg a gyógyszerárak
emelkedése miatti, általam „választási pénznek” nevezett 5000-5000 Ft-os támogatás finanszírozására. Erre
szükség van, hiszen nagyon rosszul állnak a nyugdíjasok. Arra a célra, amit én megjelöltem, arra ott van a
forrás a költségvetésben, ezt szerintem pontosan lehet látni. Nem a forrás a kérdés, hanem az akarat.
Formanek Gyula: Az I. fordulós rendeletmódosítás kapcsán már döntött a Képviselő-testület, egy másik
támogatási formáról, az úgynevezett újszülött támogatásról, ami ugyanarról a sorról kerülne kifizetésre,
amelyről a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tehát, ezen a költségvetési soron nincsen felesleg. Ez a
forrás lekötött. Azért mondtam, azt, hogy bármilyen módosítás történik, például a rászorultsági határérték
emelése, az többlet-forrást igényel. Kértem, és egyenlőre még megfontolás alatt áll, hogy a költségvetés II.
fordulójáig, éppen azért, hogy tisztán lássák Önök is, hogy milyen források kerülnek felhasználásra, az
újszülött támogatást vegyék ki a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási költségvetési sorról, és egy új
költségvetési sorra kerüljön. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás soron, pedig csak az az összeg
maradjon, ami valóban a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra fordítandó. Így pontosan látná a Képviselő
úr is, hogy a közel 7 millió Ft amit Ön kiadásként megjelöl, arra nincsen fedezet. Forrásra szükség van.
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Illyés Miklós: A Pál Tibor úr által benyújtott módosító indítványról, a holnapi képviselő-testületi ülésre
készül egy előterjesztés, és annak keretein belül tárgyaljuk meg.
Kérem, szavazzunk a 82/2/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 84/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 82/2/2013 sz. - ”Módosító
indítvány a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosítására” című- előterjesztést.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

4./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló)
84/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. A 31.§.-ban, a rendelet 1. sz. mellékletének a II.3. pontjában, az
szerepel, hogy a bizottság javaslatot tesz, Ferencváros Díszpolgára és Ferencvárosi Emlékérem
adományozására vonatkozó előterjesztésre. De az új rendeletünk értelmében, nincsen Emlékérem, tehát ott
értelemszerűen javítani kell. Kérem, szavazzunk a 84/2/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az
általam tett kiegészítéssel együtt.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 85/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 84/2/2013. sz. - ”Módosító
javaslat a 84/2013. sz. előterjesztéshez” című - előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

5./ A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt
vevő Alapítványok beszámolóinak elfogadása
104/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Nyolc Alapítvány beszámolóját tartalmazza az előterjesztés, és mind pénzügyileg, mind
tartalmilag elfogadta az iroda. Kérem, szavazzunk a 104/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 86/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 104/2013. sz. - ”A 2012. évi
társadalmi és civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok
beszámolóinak elfogadása” című - előterjesztést.
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Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 6 igen, 0 nem,1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

6./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő
Alapítványok beszámolóinak elfogadása
105/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Hét alapítvány beszámolója olvasható az előterjesztésben, és szintén szakmailag, és
pénzügyileg elfogadhatónak találta az iroda. Kérem, szavazzunk a 105/2013. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 87/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 105/2013. sz. - ”A 2012. évi
kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok
beszámolóinak elfogadása” című - előterjesztést.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető
Központ Alapító Okiratok módosítása
106/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Van e Alpolgármester úrnak kiegészíteni valója, nincs. Két intézményünk Alapító Okiratának
módosításáról szól az előterjesztés. Kérem, szavazzunk a 106/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények vonatkozásában.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 88/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 106/2013. sz. - ”A Ferencvárosi
Egyesített Bölcsődei Intézmények, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központ Alapító
Okiratok módosítása” című - előterjesztést a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
vonatkozásában.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 106/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltető Központ vonatkozásában.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 89/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 106/2013. sz. - ”A Ferencvárosi
Egyesített Bölcsődei Intézmények, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központ Alapító
Okiratok módosítása” című - előterjesztést a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központ vonatkozásában.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

8./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
108/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Nikodém Lajos: Végigolvasva a beszámolót, számomra a szakmámból kifolyólag az a legérdekesebb, hogy
ebben a hosszú tartalmas beszámolóban, összesen három helyesírási hibát találtam, ezek is csak olyanok,
hogy az és után kimaradt a szóköz. Négyen készítették el ezt a beszámolót. Meg kell dícsérni őket. Nagyon
szép, tartalmas és alapos munka. A ferencvárosi 6 és 14 év közötti gyerekek létszáma körülbelül 3100 fő, és
amikor a FESZGYI munkájáról olvastam, a gyermekek, akik átmenetileg otthonba kerülnek, szignifikánsan
azoknak a legnagyobb a száma, akik azért kerültek oda, mivel a szülőknek nem megfelelő az életvezetése.
Nem katasztrófa, nem betegség az oka. Ezért tartom fontosnak, az általunk hangsúlyozott etika oktatását, ha
már hittanra nem járatják az emberek a gyereküket, és ellenérzésük van ezzel szemben. Etikát
mindenképpen kell tanulniuk, hogy ne legyenek olyan szülők, akiknek az életvezetése miatt a gyermekét
gondozásba kell venni.
Pál Tibor: Szeretném megdícsérni az előterjesztést, valamint azt, aki készítette. Hosszú, és sok idő mire az
ember végigolvassa, de megéri, hogy lássuk, mennyi minden zajlik a gyermekek védelme érdekében.
Néhány dolgot azonban szeretnék szóvá tenni, illetőleg kérdezni.
Az elején olvastam a bölcsődéztetési támogatásról. Világos, a problémát ismerjük, nem az előterjesztő
problémája, hogy miért került ki ez a támogatási forma a rendszerből. Feltehetőleg azért mert olyan
feltételek voltak meghatározva, amikbe körülbelül 11 ember került bele. Olyan feltételeket sikerült
kialakítania az önkormányzatnak, ami működésképtelenné tette ezt a támogatási formát. Ezt mi már
elmondtuk akkor is, amikor elkezdtük ezt csinálni. Ez nem az előterjesztő problémája.
A 22. oldalon a védelembe vétel számának az alakulása szerepel ahol, azt olvastam, hogy ez azért így
alakult, mert változott a törvény, nevezetesen, ha egy gyereket nem hord valaki iskolába, akkor elveszik tőle
a különböző juttatásokat. Ez igaz lenne 2012-re, de itt azt látom, hogy 2010-ben is nagyon alacsony volt a
védelemben vétel száma. Utána felugrott, aztán megint vissza esett. Van e erre valamiféle magyarázat?
2010-ben, a törvényben ez még nem így volt szabályozva. Ha nincs rá magyarázat, érdemes lenne
elgondolkodni rajta.
Nagy örömmel olvastam az Aluljáró Ifjúságnak a munkájáról szóló részeket. Azt láttam, hogy a legnagyobb
probléma a munkanélküliség. Számszerűleg itt a szabadidő eltöltése is megjelenik a fiataloknál, akik abban
kértek segítséget, hogy mit csináljanak a szabad idejükben, de azért kiemelkedően mégiscsak a munkahely
keresése az, amivel megkeresték az irodát. Igen kis számban sikerült segíteni, ez nem az ifjúsági iroda
problémája, sajnos ilyen helyzetben vagyunk. Az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatban azt nem láttam,
hogy van e adatunk arra vonatkozóan, hogyan alakult például, a munkanélküli pályakezdők száma. Nem
gondolom, hogy erre most kell válaszolni, ha esetleg a holnapi képviselő-testületi ülésre erre kaphatnánk
választ, azt megköszönném. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot meg lehet erről kérdezni. Például a 25 év
alattiak esetében, a pályakezdés hogyan alakult.
Illyés Miklós: Az éves gyermekvédelmi találkozáson jelen voltam. Egy nagyobb plénum előtt zajlott le,
hiszen az iskolai gyermekvédelemért felelős személyek, valamint a szociális munkások, a gondozó
szolgálat, a vöröskereszt munkatársai jelen vannak, és beszámolnak az éves tevékenységükről. Ez egy
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nagyon hasznos, nem mellesleg kötelező minden évben. Javasolom, hogy a bizottság tagjai ezt tiszteljék
meg, és ezeket a szakkérdéseket ott feltehetik. Biztos vagyok benne, hogy kapnak rá megfelelő választ.
Szilágyi Imre: A jogszabályi változások következtében látható ez a 2010,2011,2012 közötti ugrálás.
Egyszer, amikor megjelent a jogszabály, akkor az iskolák még nem nagyon tudták kezelni a jogszabályból
adódó új helyzetet, ez 2011-ben realizálódott. Akkor jött be az összes jelzés az iskolákból. Ekkor rengeteg
eljárás indult, ami később további áthúzódást eredményezett. 2012-ben pedig volt egy újabb jogszabályi
változás, ami a kört visszább vette, a tankötelezettség korhatára emelkedett, ezzel párhuzamosan csökkentek
az iskoláktól érkezett jelzések.
A munkanélküliség kapcsán, mi nem tartunk nyilván adatokat.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 108/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 90/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 108/2013. sz. – ”Értékelés
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról” című - előterjesztést.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

9./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat
2012. évben végzett szakmai munkájáról
114/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Két fogyatékkal élő ferencvárosi lakos ellátását bíztuk Józsefvárosra, és ennek a két főnek az
ellátásáról szól a beszámoló. Kérem, szavazzunk a 114/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 91/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 114/2013. sz. – ”Beszámoló a
Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2012. évben végzett
szakmai munkájáról” című - előterjesztést.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A Bizottságunk a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. beszámolójáról, és üzleti tervéről mond véleményt. Jelen van igazgató úr is, ha valakinek van
kérdése nyugodtan felteheti. Úgy látom a mérleg ismét a szokásos szép eredményt mutatja.
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Pál Tibor: Javaslom, hogy az igazgató úrnak 4 havi jutalmat biztosítsunk.
Illyés Miklós: A határozati javaslat 1. pontját kiegészíteném egy e) ponttal: a Humán Ügyek Bizottsága
javasolja a FESZ Kft. ügyvezető igazgatójának jutalmazását, 4 havi illetményének megfelelő összeggel.
Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a módosítással együtt.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 92/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 95/2013. sz. – ”Önkormányzati
gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve” című- előterjesztés 1. számú határozati
javaslatát, az alábbi kiegészítéssel: e) az ügyvezető igazgató urat 4 havi illetményének megfelelő jutalomban
részesíti a FESZ Kft. pénzügyi forrásai terhére.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

11./ A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése
98/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Mindenki láthatja, hogy a 5045. költségvetési soron szereplő 20 millió Ft-os összeg elegendő
lesz az akadálymentesítésre. Kérem, szavazzunk a 98/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 93/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 98/2013. sz. – ”A Budapest, IX.
kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése” című - előterjesztést.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

12. / Javaslat a KLIK-kel történő használati megállapodás megkötésére
112/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Formanek Gyula: Tartozik hozzá még két melléklet, ezt nem nyomtattuk ki, de az interneten elérhető. Akit
érdekel a kis értékű és nagy értékű tárgyi eszközök listája, az ott megtalálja. Ez egy régi adósság, maga a
használati szerződés tartalma nagyon sokszor végig lett tárgyalva, sikerült megállapodni, kérem támogassák
a szerződés megkötését.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 112/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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HÜB 94/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 112/2013. sz. – ”Javaslat a
KLIK-kel történő használati megállapodás megkötésére” című - előterjesztést.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

13./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerülete intézmény átszervezésének
véleményezése
113/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Egyrészt a logopédia, másrészt a gyógytestnevelés vonatkozásában történik átszervezés.
Kérem, szavazzunk a 113/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 95/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 113/2013. sz. –”Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerülete intézmény átszervezésének véleményezése” című előterjesztést.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

14./ NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tevékenységére
vonatkozó beszámoló
Sz-252/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Igazgató asszony elég részletesen bemutatta a gimnázium működését. Látható, hogy 144 fő
jár ide. Legutoljára a Ferencvárosi Művelődési Központban léptek fel, és nagyon nagy sikerük volt, amikor
„Az ember tragédiája” című művet elő.
Pál Tibor: Ha jól emlékszem azért nem hosszabbítottuk meg a helyiség bérleti szerződését, mert vártuk ezt
a beszámolót?
Illyés Miklós: Igen. Kérem, szavazzunk az Sz-252/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 96/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadja a NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tevékenységére vonatkozó beszámolót.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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15./ Támogatói jegyek vásárlása a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Vidám Gyermeknap”
segélykoncertre
Sz-251/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: 100 db jegyet vásárolnánk, 226 ezer Ft összegben. A 3143-as költségvetési soron van rá
fedezet. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-251/2013. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 97/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett 2013. évi „Vidám Gyermeknap” segélykoncertre 100 db
jegyet vásárol összesen 150 000,-Ft összegben, a külön adó mértéke összesen: 76.755,-Ft,
mindösszesen: 226.755,- Ft összegben.
2. a jegyek árának összegét és a külön adó megfizetését a 2013. évi költségvetés 3143 szociális és
köznevelési feladatok sorról biztosítja.
3. felkéri Polgármester urat, hogy a „Vidám Gyermeknap” 2013. évi rendezvényére a 100 db támogatói
jegy megvásárlására vonatkozó Megállapodás megkötéséről gondoskodjon a Magyar Cirkusz és
Varieté (MACIVA) Nonprofit Kft-vel.
Határidő: 2013. május 23.
Felelős: Illyés Miklós elnök
( 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

16./ A 2012. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek, Helyi Nemzetiségi
Önkormányzatok támogatására meghirdetett pályázatok beszámolóinak elfogadása
Sz-253/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-253/2013. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 98/2013. (V.15.) sz.
Határozat
1.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a HÜB 151/2012. (V.16.) számú határozata
alapján támogatásban részesített, alábbi egyházak és egyházi szervezetek beszámolóit:

Kltgv. sor

Egyházak és egyházi szervezetek

3921

Budapest Középső-ferencvárosi Szent Vince
Plébánia
Budapest-Kálvin téri Református
Egyházközség
Ferencvárosi Kolping Család Egyesület
Budapest - Nagyvárad téri Református
Egyházközség
Bartók Béla Unitárius Egyházközség

3921
3921
3921
3921

Támogatás összege
2012
(bruttó Ft)
800.000
650.000
250.000
350.000
250. 000
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(Magyar Unitárius Egyház Magyarországi
Egyházkerülte)
3921
Külső - ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
3921
Dunamelléki Református Egyházkerület
Ráday Gyűjteménye
3921
Budapesti Zsidó Hitközség - Páva utcai
Zsinagóga Templomkörzete
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester

550.000
450.000
300.000

2.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a HÜB 152/2012. (V.16.) számú határozata
alapján támogatásban részesített, alábbi társadalmi és civil szervezetek beszámolóit:

Kltgv. sor

Társadalmi és civil szervezet neve

3922

Mozgássérültek Budapesti Egyesületének IX. kerületi Szervezete
3922
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil
Szervezete
3922
TRIÁSZ Alkoholmentes Klub
3922
Nagycsaládosok
Országos
Egyesülete
(Ferencvárosi Helyi Csoport)
3922
Esély Közösségi Egyesület (Ferencvárosi
Tanoda)
3922
Nagycsaládosok
Országos
Egyesülete,
Ludotéka - Ferencváros
3922
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület
3922
MSZOSZ Nyugdíjas Szövetség
IX. kerületi Alapszervezete és az Egyedül
élők és az ország első 80 évesek klubja
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester

Támogatás összege
2012
(bruttó Ft)
160.000
300.000
110.000
660.000
300.000
600.000
600.000
520.000

3.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a HÜB 153/2012. (V.16.) számú határozata
alapján támogatásban részesített, alábbi Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok beszámolóit:

Kltgv. sor

Helyi Nemzetiségi Önkormányzat neve

3998
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
3997
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
3996
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
3992
Görög Nemzetiségi Önkormányzat
3990
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
3991
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester

Támogatás összege
2012
(bruttó Ft)
380.000
400.000
350.000
450.000
545.000
2.900.000

( 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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17./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázatok beszámolóinak
elfogadása
Sz-254/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: 20 pályázatról van szó. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-254/2013. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 99/2013. (V.15.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a HÜB 142/2012. (V.16.) számú határozata alapján
támogatásban részesített, alábbi szervezetek, magánszemélyek beszámolóit:
Támogatás összege
Kltgv. sor
Szervezetek, magánszemélyek
2012
(bruttó Ft)
3421
Wechter Ákos
150.000
3421
Ferencvárosi
Kalendárium 700.000
Szerkesztőbizottsága – Vidáné dr. Erdő
Franciska
3421
Füzes Gergely
150.000
3421
Magyar Mozdulatművészeti Társulat
500.000
3421
Csörgei Miklós
700.000
3421
Art9
Ferencvárosi
Képzőművészek 1.200.000
Egyesülete
3421
Erlin Galéria Nonprofit Kft.
800.000
3421
„MEDÁLIÁK” Művészeti, Kulturális és 300.000
Oktatási Egyesület
3421
„A Bohémek Klubja”- Rácz Kálmán 200.000
Lajosné Harmath Anna Anikó
3421
Dr. Vincze János
200.000
3421
Farkas Zsolt
420.000
3421
Kovács Éva Rebecca
350.000
3421
Piazza di Francesco Kávéház -Cukrászda - 600.000
Galéria
3421
Medence Csoport Művészeti és Szolgáltató 300.000
Bt.
3421
PDSIGN Kft.
300.000
3421
Ferencvárosi Főplébánia
800.000
3421
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek
Nonprofit Kft. – Nemzetközi Kerámia 700.000
Stúdió
3421
Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület
400.000
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Az egy tartózkodás biztosan annak tudható be, hogy nem olvasta el a beszámolókat, nem
szeretném minősíteni.
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18./ Sport Alap 2012. évi támogatás elszámolása és a 2013. évi meghosszabbítása
Sz-255/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Nem szeretném kiemelni, de folyamatban van egy elszámolás a
Kosárlabda Utánpótlás-nevelés Non-profit Kft-vel. Egyenlőre, ezt a támogatást idén nem kapják meg.
Kérem, szavazzunk az Sz-255/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 100/2013. (V.15.) sz.
Határozat
1.) A Humán Ügyek Bizottsága elfogadja a Budapesti Sztárok Sportegyesület, a Ferencváros Szabadidős SE,
és az FTC Kajak-kenu Utánpótlás Nevelés Közhasznú Nonprofit Kft 2012. évre, a Sport Alapra vonatkozó
pénzügyi és szakmai beszámolóját és egyben engedélyezi a 2013. évi támogatási összeg átutalását.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester
2.) A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a Budapesti Sztárok
Sportegyesület, a Ferencváros Szabadidős SE, és az FTC Kajak-kenu Utánpótlás Nevelés Közhasznú
Nonprofit Kft-vel a 2013. évi támogatási szerződések aláírásáról.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
llyés Miklós:A nyílt ülést bezárom.
A 19-22. számú napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és határozatok 101-108/2013. (V.15.) sz. a
zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Molnár Viktória
jegyzőkönyvvezető
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