Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Humán Ügyek Bizottsága

Jegyzőkönyv
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. december 13-án
14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:
Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme
Budapest IX. ker. Bakáts tér 14.
Illyés Miklós – elnök,
Kállay Gáborné,
Pál Tibor,
Nikodém Lajos,
Torzsa Sándor,
Zombory Miklós
Tornai István tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Dr. Gáspár László irodavezető, dr. Paksi Ilona aljegyző, dr. Szabó József
irodavezető, Koór Henrietta csoportvezető, Molnár Viktória – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Csonka Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Mezey István tanácsnok
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. Napirendi javaslattal kapcsolatban van egy módosító javaslat a 323/2012. sz. előterjesztéshez.
Javasolom, hogy először az 1. és 3. napirendet tárgyaljuk, egymás után, nyílt ülés keretében, utána pedig zárt
ülésen a többi napirendi pontot. Kérdés, észrevétel?
Torzsa Sándor: Nem értem, hogy a „Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására”- című napirendi pontot, miért kell
zárt ülés keretében tárgyalni?
dr. Szabó József: Választani kell végelszámolót, mely szerepel az előterjesztésben. Nem áll rendelkezésünkre
mindegyik végelszámoló részéről nyilatkozat, mivel választásról, megbízásról, kinevezésről van szó, ezért kell ezt
zárt ülésen tárgyalni.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk arról, hogy a meghívó szerinti 3. napirendi pontot 2. napirendi pontként
tárgyalja a bizottság.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 375/2012. (XII.13.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az Sz-641/2012. sz. előterjesztést -”Emléktábla elhelyezésének
jóváhagyása”- a 2. napirendi pontként tárgyalja meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk módosított napirend egészéről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
HÜB 376/2012. (XII.13.) sz.
Határozat
Napirendi javaslat:
1./ Felhatalmazás köznevelési intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására
321/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Emléktábla elhelyezésének jóváhagyása
Sz-641/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására
323/2012., 323/2/2012 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Rostás Mária térítési díj tartozásának elengedése
Sz-642/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
5./ Kiss Klaudia térítési díj tartozásának elengedése
Sz-643/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
6./ Erdei Nagy Ábrahám térítési díj tartozásának elengedése
Sz-644/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
( 6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Pál Tibor a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Felhatalmazás köznevelési intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására
321/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 377/2012. (XII. 13.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 321/2012. sz. – ” Felhatalmazás
köznevelési intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. december 14.
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Felelős: Illyés Miklós elnök
( 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
2./ Emléktábla elhelyezésének jóváhagyása
Sz-641/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Bujtor István színművész részére helyeznénk el emléktáblát, jövő májusban, addigra a szükséges
kiegészítések biztosan megérkeznek. A jövő évi költségvetést érinti. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 378/2012. (XII. 13.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy
1. „Ebben a házban töltötte gyermekkorát Bujtor István (1942-2009), Balázs Béla-díjas színművész, színigazgató,
rendező. Ferencvárosi Önkormányzat – 2013” szövegű emléktábla állításával adózik Bujtor István színművész
munkásságának, amennyiben a lakóközösség támogatását tartalmazó közgyűlési döntés a Polgármesteri
Hivatalhoz benyújtásra kerül.
Határidő: 2012. december 13.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2. felkéri a Polgármester urat, hogy az emléktábla költségeit az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
tervezésénél vegye figyelembe.
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: . A nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el.
A 3. 4. 5. 6. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a 379-383/2012. (XII.13.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Molnár Viktória
jegyzőkönyvvezető
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