
1 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2014. február 12-én  

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, dr. Szabó József aljegyző, dr. Hosszú Károly irodavezető, Tamás Beáta 
irodavezető-helyettes, Mihályi György alpolgármesteri munkatárs, Szilágyi Imre csoportvezető, oláh Anna – 
esélyegyenlőségi referens, dr. Vabrik Györgyi Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
dr. Kovács József Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft. ügyvezető igazgatója, Czakóné Dobó 
Krisztina Ferencvárosi Intézményüzemeltető Központ igazgatója, Gombos Béla Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselője, Hidasi Gábor képviselő, Berecz Dénes. 
 
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.  
 
Illyés Miklós: A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirend egészéről.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 12/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A Csicsergő Óvoda, és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázatok 
kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása 
 33/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása 
 37/2014., 37/2-3/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. forduló) 
 16/4-6/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
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4./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 
módosítása (II. forduló) 
 18/2014., 18/2/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása (II. 
forduló) 
 17/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
6./ A kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos 
helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 35/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban 
 38/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
8./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosításra 
 40/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ Lakásfelújítás a Roma Koncepció keretében, javaslat a 265/2013. (XII.20.), valamint a 211/2013. (X. 02.) 
számú határozattal módosított HÜB 63/2013. (IV. 03.) számú határozatának módosítására 
 Sz-59/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 (7 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Zombory Miklós a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1./ A Csicsergő Óvoda, és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos 
pályázatok kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása 
 33/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 33/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 13/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 33/2014. sz. – ”A Csicsergő Óvoda, 
és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázatok kiírása, valamint a szakértői 
bizottság összetételének meghatározása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása 
 37/2014., 37/2-3/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 37/2014., 37/3/2014. sz. előterjesztések 
határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 14/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 37/2014., 37/3/2014. sz. – ” Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása” című – 
előterjesztéseket. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. 
forduló) 
 16/4-6/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 16/4-6/2014. sz. előterjesztések határozati javaslatairól. 
 
Torzsa Sándor: A sajnálatomat szeretném kifejezni azzal kapcsolatban, hogy az előző ülésen az élelmiszer 
segéllyel kapcsolatos általam tett hozzászólásra úgy reagál a városvezetés, hogy a pénzösszeget csökkenti, nem 
pedig a kvótát bővíti. Úgy látom, hogy a 30 millió Ft-ba belefértek volna azok az emberek, akikről beszéltem. Nem 
biztos, hogy ez a jó irány. Lehet, hogy meg kellene tartani a 30 millió Ft-ot, és a kvótát kellene bővíteni. 
 
Illyés Miklós: Van becsült adat a 3 és több gyermekes kör bővítéséről? 
 
dr. Hosszú Károly: Készült ilyen felmérés, ha szükséges, akkor a rendelkezésre tudjuk bocsájtani.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 15/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 16/4-6/2014. sz. – ”Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 
rendelet módosítása (II. forduló) 
 18/2014., 18/2/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: Egyetlen lényeges módosítást tartalmaz a rendelet, ez pedig a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra vonatkozik. A rendelet szélesítené a szolgáltatást igénybevevők körét. 
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Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 18/2014., 18/2/2014. sz. előterjesztések határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 16/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 18/2014., 18/2/2014 sz. – ”Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet 
módosítása (II. forduló) 
 17/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 17/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 17/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 17/2014 sz. – ”A pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ A kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos 
helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 35/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 18/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 35/2014 sz. – ”A kerületi 
önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos helyzetének 
megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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7./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban 
 38/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: Decemberben döntött a Képviselőtestület arról, hogy a jövőben kívánja folytatni ezt a 
szolgáltatást. A Polgármesteri Hivatal elkészítette az ajánlatkérést, eredménytelen lett az ajánlattételi felhívás. 
Volt egy ajánlattevő, de a felmerült új szempontok miatt javasoltuk az eredménytelenséget. Szeretnénk egy új 
ajánlatot kiírni, mely szélesebb ellátott körnek biztosítaná ezt a szolgáltatást. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 38/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 19/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 38/2014 sz. – ”Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosításra 
 40/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 40/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 20/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 40/2014 sz. – ”Javaslat a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosításra” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Lakásfelújítás a Roma Koncepció keretében, javaslat a 265/2013. (XII.20.), valamint a 211/2013. (X. 02.) 
számú határozattal módosított HÜB 63/2013. (IV. 03.) számú határozatának módosítására 
 Sz-59/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-59/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 21/2014. (II.12.) sz. 
Határozat 

Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy  
1. módosítja a HÜB 265/2013. (XII.20.) számú határozatával elfogadott, „Végre Önnek is van esélye felújítani 
otthonát!” program keretében jóváhagyott együttműködési megállapodást jelen előterjesztés 1. számú 
mellékletben csatolt tervezet szerint. 
Határidő: 2014. február 12. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  
 
2. felkéri Polgármester urat az együttműködési megállapodás módosításának megkötésére. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester a szerződés aláírására 

(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
lllyés Miklós: Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom. 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
          Illyés Miklós 
                elnök 
 
 
 
Pál Tibor 
bizottsági tag 
 
 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 


