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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. december 4-én  

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, 

Zombory Miklós tagok. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Hosszú Károly irodavezető, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Szilágyi Imre csoportvezető, Koór Henrietta 
csoportvezető, dr. Riskó György jogi munkatárs, Gólya Orsolya jegyzőkönyvvezető. 
 
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.  
 
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 238/2013. (XII.04.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A HÜB 236/2013. (XI.06.) számú határozatának módosítása 
 Sz-491/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 (6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Zombory Miklós: Hasonlóan a tavalyi évhez idén is részt vettem az Erzsébet utalványok kiosztásában, amelyet 
méltó körülmények között a Bakáts tér 14 szám alatt tettünk meg mindkét évben. Nem kifogásolom, csak 
szeretnék elmondani néhány kérést a jobbítás érdekében, amit a Humánszolgáltatási Iroda munkatársaival 
megbeszéltem. Ha valaki 2013. december 2-án nem tudott eljönni az Erzsébet utalványokért, akkor azt 
nehezményezte, - illetőleg a hivatal dolgozói is egyet értettek ezzel - hogy rá egy hétre miért nem tudja átvenni 
2013. december 9-én? Miért kell bemenni a Lenhossék utcai Pénzügyi Irodába, miért kell alkalmazkodni a 
pénztári nyitvatartáshoz? Ezt a kérést a jövő évre nézve, egy pozitív változtatás érdekében szeretném 
tolmácsolni, hogy az átvételről szóló kiértesítésben szerepeljen egy dátum, amihez tartozik egy egy héttel 
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későbbi átvételi időpont is. Emellett szeretném elmondani, hogy léteznek olyan meghatalmazások, amiket „idős 
nénik”alkottak, amelyet, ha nagyon precízek lettünk volna, nem fogadhattunk volna el. Azt kérjük, hogy jövőre, ha 
kipostázza a Humánszolgáltatási Iroda, akkor mellékeljenek a dolgozók egy olyan meghatalmazást, amelyet 
elfogad a Pénzügyi Iroda és a néninek csak ki kell töltenie a megfelelő adatokkal. 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ A HÜB 236/2013. (XI.06.) számú határozatának módosítása 
 Sz-491/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, hozzászólás az egyetlen napirendünkkel kapcsolatban, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-
491/2013. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
HÜB 239/2013. (XII.04.) sz.  
 Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a HÜB 236/2013. (XI.06.) számú határozatát  
 
„A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a 3143. „Szociális és köznevelési feladatok” sorról 946.505,- Ft-os 
összegben pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 
Főváros IX. Tankerületével a Szent-István Közgazdasági Szakközépiskola tornatermének borítására.” 
 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a 3143. „Szociális és köznevelési feladatok” sorról 946.505,- Ft-os 
összegben pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Szakképzés-szervezési Főosztályával a Szent-István Közgazdasági Szakközépiskola tornatermének borítására. 
Határidő: 2013. december 4. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
lllyés Miklós: Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom. 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 

          Illyés Miklós 
                elnök 
 
 
 
Zombory Miklós 
bizottsági tag 
 
 
 
Gólya Orsolya 
jegyzőkönyvvezető 

 


