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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-án  

14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 

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

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

Zombory Miklós tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Formanek Gyula alpolgármester, dr. Szabó József aljegyző, dr. Hosszú Károly irodavezető, dr. Mizsák Ildikó 
irodavezető, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Mihályi György önkormányzati tanácsadó, Szilágyi Imre 
csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Völgyesi Attila Humánszolgáltatási-iroda munkatársa, Hajdu Erika 
Humánszolgáltatási-iroda munkatársa, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi Humánszolgáltatási-iroda 
munkatársa, Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Hidasi Gábor képviselő, dr. Kovács József FESZ Kft. ügyvezető igazgatója. 
 
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 
 
Torzsa Sándor: Szeretném jelezni, hogy a honlapról nem sikerült letölteni a „Tájékoztató Ferencváros 
munkaerő-piaci helyzetéről 2013. január – április között” című előterjesztést. Jó lenne, ha az elérhetővé válna, és 
a szeptemberi bizottsági ülésen megvitatnánk, ha a tartalma ezt megköveteli. 
 
Illyés Miklós: A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a naprendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 146/2013. (VI.26.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Háziorvosi kérelem  

Sz-311/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
2./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem 

Sz-312/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 



 2

 
3./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem 

Sz-313/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
4./ Javaslat a 3301. költségvetési sor „Egészségügyi prevenció” felhasználására vonatkozó HÜB 39/2013. 
(III.06.) sz. határozat 1. pontjának módosítására 

Sz-314/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
5./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének 
módosítása, valamint a Varázskert Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása 

Sz-315/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
6./ A HÜB 15/2013. (I.30.) számú határozat módosítása 

Sz-317/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Javaslat a 2012. évi pályázati támogatások vonatkozásában benyújtott beszámolók ügyében történő döntések 
meghozatalára 

Sz-318/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Háziorvosi kérelem 

Sz-311/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Egy újabb háziorvosi kérelem van a bizottság előtt. A 15. számú felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére, szolgáltató váltásra vonatkozik. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-311/2013. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 147/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. 
melléklet II. fejezet 3./fb) pontja alapján hozzájárul a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 
Qualitas Novum Kft-vel, és az ellátásért személyesen felelős Dr. Jelinek Benjamin Gábor háziorvossal kötött 
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez az új egészségügyi szolgáltatóval megkötendő 
feladat ellátási szerződés időpontjától. 
Határidő: új feladat-ellátási szerződés megkötésének időpontja 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 ( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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HÜB 148/2013. (VI.26.) sz.  
Határozat 

A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
30/2011.(XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 15. számú felnőtt háziorvosi szolgálat 
működtetésére a IX. Drégely utca 19. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Novum Medico Caritas ’81 Kft-vel 
és az ellátásért személyesen kötelezett Dr. Jelinek Benjamin Gábor háziorvossal az Sz-311/2013. számú 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási előszerződést köt és felkéri Polgármester urat az 
előszerződés aláírására. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem 

Sz-312/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot. 
 
3./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem 

Sz-313/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot. 
 
4./ Javaslat a 3301. költségvetési sor „Egészségügyi prevenció” felhasználására vonatkozó HÜB 39/2013. 
(III.06.) sz. határozat 1. pontjának módosítására 

Sz-314/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Közel 3 millió forinttal megnöveltünk a prevenció költségvetési előirányzatát, és ennek a 
felhasználásáról szól az előterjesztés. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-314/2013. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 153/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a HÜB 39/2013.(III.06.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak 
szerint egészíti ki: 
-  Háziorvosi rendelők információs táblái       1.500 000 Ft 
-  Ferenc tér 1. alatti háziorvosi rendelő költöztetése      453.263 Ft 
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
Házirendjének módosítása, valamint a Varázskert Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása 

Sz-315/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: Emiatt az előterjesztés miatt is volt szükséges a rendkívüli ülés összehívására. Elfogadott 
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SZMSZ és Házirend nélkül a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, valamint a Varázskert Bölcsőde 
nem nyithat meg, ez év augusztus végén, szeptember elején.   
Terveink szerint, mivel a projektet le kell zárni augusztus elején, ezért jelenleg július 30-ra tervezzük a projektzáró 
rendezvényt. Ezúton minden Képviselőt szeretettel várunk, de természetesen e-mailben erre vonatkozóan 
kapnak értesítést. Augusztus végén tervezünk egy bölcsődei nyílt napot, amikor a szülők megismerkedhetnek a 
bölcsődével. Erre is szeretettel várjuk a Képviselő urakat, hölgyeket. Próbáljanak eljönni. Korábban is volt már 
egy bejárás, ahol meg lehetett tekinteni a bölcsődét, ott viszonylag kevés Képviselő volt jelen, ezért bíztatok 
mindenkit, hogy jöjjön el a július 30-i rendezvényre. Előfordulhat, hogy az időpont megváltozik, de terveink szerint 
július 30-án kerül megrendezésre.  
Bizonyára kaptak meghívót a holnapi projektzáró rendezvényünkre, a Ferencváros a korszerű 
természettudományos oktatási pályázat, közismert nevén a LABOR uniós pályázat a végére ért, és egy záró 
rendezvényre kerül sor, ahova szeretettel várjuk a Képviselő urakat, hölgyeket. Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-315/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 154/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 5. számú melléklet II. 2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján elfogadja a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Sz-315/2013. számú előterjesztés 1. 
mellékletét képező módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékleteit. A módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzat és mellékletei hatályba lépésével egyidejűleg a HÜB 124/2012. (V. 02.) számú 
határozatával jóváhagyott Szervezeti Működési Szabályzat és mellékletei hatályát veszti. 
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 155/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 5. számú melléklet II. 2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján elfogadja a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Sz-315/2013. számú előterjesztés 2. 
mellékletét képező módosított Házirendjét. Az új Házirend hatályba lépésével egyidejűleg a HÜB 91/2012. (III. 
21.) számú határozatával jóváhagyott Házirend hatályát veszti.  
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 156/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 5. számú melléklet II. 2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján elfogadja a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (FEBI) Varázskert IX/1. Bölcsőde Sz-
315/2013. számú előterjesztés 3. mellékletét képező Szakmai Programját.  
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 ( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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6./ A HÜB 15/2013. (I.30.) számú határozat módosítása 
Sz-317/2013. sz. előterjesztés  

 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Korábban úgy döntöttünk, hogy a Kodály Zoltán Műveltségi társasjáték beszerzését a Patrona 
Hungarie Általános Iskola és Gimnáziumtól szerezzük be, de ehelyett, ezt a játékot és a pénzügyi számlát is egy 
alapítvány készíti el. Kérem, szavazzunk az Sz-317/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 157/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Kodály Zoltán Műveltségi társasjáték beszerzése vonatkozásában 
jóváhagyja, hogy a társasjátékok a HÜB 15/2013. (I.30.) számú határozatában elfogadott Patrona Hungariae 
Általános Iskola és Gimnázium helyett az Erdélyi Tündérkert Alapítvány a Hátrányos helyzetű Gyerekekért (4024 
Debrecen, Szent Anna u. 20-26.) szervezettől kerültek beszerzésre.  
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
HÜB 158/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az Erdélyi Tündérkert Alapítvány a Hátrányos helyzetű Gyerekekért 
(4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26.) szervezet által kiállított számla kiegyenlítéséhez hozzájárul.  
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  

( 7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat a 2012. évi pályázati támogatások vonatkozásában benyújtott beszámolók ügyében történő 
döntések meghozatalára 

Sz-318/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Illyés Miklós: Újabb szervezetek beszámolóiról is szükséges döntenünk. Egyrészt, a Ferencvárosi Evangélikus 
Egyházközség, másrészt a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége 
vonatkozásában. Ők mind szakmailag, mind pénzügyileg elszámoltak. Visszahoztuk az előző ülésen elég 
hosszasan tárgyalt három szervezet, a Ferencvárosi Főplébánia, a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint Harcsa Zoltán beszámolóját is. Az előző ülésen hozott határozatainkat visszavonnánk, 
és a hetes számú határozati javaslat szerint Polgármester úrra bízzuk, hogy méltányosságból esetleg elengedi e 
ezeket az összegeket. 
 
Torzsa Sándor: Az előző ülésen „jó” vita volt erről a kérdésről, és ismét az történik, amit elmondtunk. A döntés 
nem lett jó, és célszerűbb lett volna, ha a városvezetése megfontolja a döntését, egy rendkívüli bizottsági ülést 
összehív, és ott már egy jobban előkészített előterjesztést vitathatunk meg. Jó dolog, hogy a városvezetés 
belátta, hogy ott egy hibás döntést hozott meg, az is jó dolog, hogy itt most újra tudunk erről beszélgetni. 
Felmerült egy újabb kérdés. Ha így döntünk, akkor ezek a pályázók elszámoltak? A következő pályázaton 
indulhatnak?  
 
Illyés Miklós: Szerintem elég egyértelműen le van írva, hogy milyen összegekkel számoltak el. Az is le van írva, 
hogy mit fogadunk el ebből és mit nem. Egyértelműen szerepel a határozati javaslatokban például a Ferencvárosi 
Főplébánia kapcsán, hogy 645.218 Ft-ban fogadjuk el a pénzügyi beszámolóját. Ahol nem teljes egészében 
fogadtuk el a beszámolót, azok a szervezetek fordulhatnak Polgármester úrhoz méltányossági kérelmükkel. 
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Torzsa Sándor: Ez azt jelenti, hogy a következő pályázaton annak ellenére, hogy voltak nehézségek az 
elszámolás kapcsán ugyanúgy indulhatnak, mintha mi sem történt volna? 
Azon szervezetek szempontjából, akikkel kicsit szigorúbb volt az önkormányzat az elmúlt években, és nem volt 
ennyire rugalmas, azokkal szemben nem igazságtalan az, hogy az előző pályázati eljárásból amit körülbelül 2 
hónapja tárgyalt a bizottság, pont emiatt lettek kizárva, mert nem tudtak teljes egészében elszámolni a 
pénzekkel? A későbbiek során ez nem okoz gondot? 
 
Illyés Miklós: Szerintem ez nem probléma. Elég egyértelmű a határozati javaslat. Elszámoltak, csak a számlákat 
pénzügyileg értelmezni kell, hogy azt tényleg arra használta fel, amire kérte. Az előző ülésen elég hosszasan 
megtettük ezt. Szerintem ez rendezi ezt a kérést. Ha jól tudom, Harcsa Zoltán idén nem indult egy pályázaton 
sem, őt ez a dolog nem érint. A Ferencvárosi Főplébánia, és a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
indult idén is pályázaton, véleményem szerint csak, akkor kötjük meg velük a támogatási szerződést, ha a 7. 
számú határozati javaslatnak eleget tettek.  
 
Pál Tibor: A hetes határozati javaslatban az szerepel, hogy Polgármester úr a visszafizetési kötelezettség 
elengedésének a lehetőségét vizsgálja meg. Ezt követően a bizottság elé terjeszti a javaslatát?  
 
dr. Szabó József: Ez az igény, - ha a bizottság így elfogadja ezt a beszámolót- egy vagyonjogi igény az 
önkormányzat részéről. Így a vagyonrendelet szabályai alapján, Polgármester úrnak van joga elengedni a 
követeléseket. Erre vonatkozik a bizottság kérése. A Humán Ügyek Bizottsága nem tud méltányosságot 
gyakorolni, Polgármester úr tud. A szervezetekkel felvesszük a kapcsolatot, hogy ez a döntés, illetőleg igény 
teljesíthető e.  
 
Pál Tibor: Ez nagyon „csűrt-csavart”. Ez egy pályázati dolog, és mégis azt mondjuk, hogy a vagyonrendeletet 
alkalmazzuk ezen pályázatok kapcsán. A pénz a költségvetés pályázati során szerepel az oda vonatkozó 
rendeleteket, és a pályázati kiírást kell alkalmazni. Megcsavarjuk ezt a dolgot, és átrakjuk vagyonrendeleti körbe, 
és ezen esetben Polgármester úrnak méltányossági jogköre van. Jól értem, hogy van ebben egy jogi csavar 
annak érdekében, hogy feloldjuk azt a konfliktust, hogy ezen szervezeteknek ne kelljen visszafizetni az el nem 
számolt összeget? Ha azt akarnánk, hogy fizessék vissza azt az összeget, amivel nem tudtak elszámolni, akkor 
nem lenne a határozati javaslatok között ez a hetes számú javaslat. Most azt a megoldást keressük, hogy ezt a 
pénzt mégse kelljen visszafizetniük. Jobb lenne azt mondani, hogy a bizottság azt javasolja, hogy elfogadja a 
beszámolóját ilyen-olyan mértékben, a többit, amivel nem tudott elszámolni pedig elengedi. Így nem kellene ilyen 
kacifántos mondatot írni, hogy „a visszafizetési kötelezettség méltányosságból történő elengedésének a 
lehetőségét vizsgálja meg.” Ez egy nagyon csűrt-csavar mondat. Mindannyian tudjuk, hogy ez miről szól. 
Keressük a „kiskaput”, hogy ezen szervezeteknek ne kelljen visszafizetniük azt a pénzt, amivel nem tudtak 
elszámolni. 
 
dr. Szabó József: A probléma abban nyilvánul meg, hogy a bizottság a döntését, támogatási szerződésben 
foglaltakat, a benyújtott pályázat és a benyújtott dokumentumok alapján tudja meghozni, méltányossági jogköre 
nincs. Amennyiben a pályázati beszámolót abban a formában elfogadják, mint ahogy most a határozati 
javaslatokban is szerepel, akkor keletkezik egy követelése az önkormányzatnak az említett szervezetekkel 
szemben. Ezért van az, hogy ezen követelésekre már a vagyonrendelet szabályai az irányadóak, és ebben az 
esetben, méltányossági jogkörben van lehetősége  Polgármester úrnak ezen összeget elengedni.  
Természetesen a pályázatokkal összefüggésben, és a pályázati célnak, illetőleg magát a helyzetet szemlélve 
természetes, hogy keressük a megoldását annak, hogy ezen szervezetek esetében egy a jog által előírt, azonban 
igazságtalan helyzetről van szó, így a jogszerű megoldás keretein belül a végeredmény azonos lehet azzal, amit 
a bizottság is szeretne, illetve támogatna. Ha jól értettem a korábbi döntésüknek megfelelően. 
 
Torzsa Sándor: Van egy módosító javaslatom. Kérem, a hetedik határozati javaslatot egészítsük ki azzal, hogy: 
erről a döntésről tájékoztatja a Humán Ügyek Bizottságát. Így látjuk, hogy ezen kérdésekben hogyan döntött 
Polgármester úr. 
 
Illyés Miklós: Ezzel egyetértek, szerintem egyébként is kötelessége. Kérem, szavazzunk Torzsa képviselő úr, 
módosító javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 159/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az Sz-318/2013. sz. – ”Javaslat a 2012. évi pályázati támogatások 
vonatkozásában benyújtott beszámolók ügyében történő döntések meghozatalára” című – előterjesztés 
határozati javaslatának 7. pontját az alábbival egészíti ki:  

„és ezzel összefüggésben a döntésről tájékoztassa a Humán Ügyek Bizottságát.” 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-318/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Budapest-
Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség vonatkozásában. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 160/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a HÜB 151/2012. (V.16.) számú határozata alapján 
400.000,- Ft támogatásban részesített Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség beszámolóját. 
Határidő: 2013. június 26.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-318/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Nyugdíjas Klubok 
és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége vonatkozásában. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 161/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a HÜB 152/2012. (V.16.) számú határozata alapján 
70.000,- Ft támogatásban részesített Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége 
beszámolóját. 
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-318/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a határozatok 
visszavonása kapcsán. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 162/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, a HÜB 130/2013. (VI.05.), HÜB 132/2013. (VI.05.), HÜB 134/2013. (VI.05.) 
számú határozatait visszavonja. 
Határidő: 2013. június 26.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-318/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Ferencvárosi 
Főplébánia vonatkozásában. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 163/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a HÜB 151/2012. (V.16.) számú határozata alapján 900.000.- Ft 
támogatásban részesített Ferencvárosi Főplébánia szakmai és pénzügyi beszámolóját 645.218.- Ft értékben 
fogadja el.  
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-318/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Ferencvárosi Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 164/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a HÜB 153/2012. (V.16.) számú határozata alapján 375.000.- Ft 
támogatásban részesített Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolóját 
195.000.- Ft értékben fogadja el.  
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-318/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Harcsa Zoltán 
vonatkozásában. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 165/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a HÜB 311/2011. (XI.29.) számú határozata alapján 150.000.- Ft 
támogatásban részesített Harcsa Zoltán szakmai és pénzügyi beszámolóját 82.280.- Ft értékben fogadja el.  
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-318/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatának 7. pontjáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 166/2013. (VI.26.) sz.  

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy a Ferencvárosi Főplébánia, a Ferencvárosi Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat és Harcsa Zoltán támogatottak vonatkozásában a megvalósult programokra 
tekintettel vizsgálja meg a visszafizetési kötelezettség méltányosságból történő elengedésének lehetőségét, és 
ezzel összefüggésben a döntésről tájékoztassa a Humán Ügyek Bizottságát. 
Határidő: 2013. június 26. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Az ülést bezárom, köszönöm a részvételt. 

 
 

k.m.f. 
 
 

Illyés Miklós 
elnök 

Molnár Viktória 
jegyzőkönyvvezető 

 
 


