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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-án  

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, 
   Pál Tibor 

Zombory Miklós tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Formanek Gyula alpolgármester, dr. Hosszú Károly irodavezető, dr. Enyedi Mára irodavezető-helyettes, Tamás 
Beáta irodavezető-helyettes, Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, Mihályi György alpolgármesteri munkatárs, T. 
Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Halmai András csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Hajdu 
Erika, Oláh Anna, dr. Világos István Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Gólya Orsolya jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft. ügyvezető igazgatója, Czakóné Dobó 
Krisztina - Ferencvárosi Intézményüzemeltető Központ igazgatója, dr. Tolnai Marianna - Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. tankerület 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. Javaslom, hogy az első három napirendi javaslatot: a „Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj 
adományozására” Sz-172/2014. sz., „Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására” Sz-171/2014. 
sz., „Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására” Sz-173/2014. sz. az ülés végén tárgyalja meg 
a bizottság. Kérem, szavazzunk a sorrend módosításáról. 
 
HÜB 35/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az Sz-172/2014. sz. - „Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj 
adományozására”, az Sz-171/2014. sz. - „Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására” és az Sz-
173/2014. sz. - „Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására” című előterjesztéseket utolsó 
napirendi pontként tárgyalja meg. 
Határidő: 2014. április 23. 
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 36/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása 
 64/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi 
sporttevékenység támogatásáról szóló rendelet megalkotására 
 65/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
3./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról 
szóló beszámoló elfogadására 
 72/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Közszolgáltatási szerződések módosítása 
 67/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés megkötése 
 52/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti 
IX. tankerületével 
 70/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ A 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonása és Megállapodás módosítása Budapest Főváros VIII. 
Kerület Józsefváros Önkormányzatával  
 46/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
8./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött Ellátási szerződés módosítása 

62/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
9./ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés megszüntetésére 
 47/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
10./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2014-2015. 
nevelési évre 
 48/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
11./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati 
tulajdonú üzletrésze, valamint javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának üzletrész 
felajánlása vonatkozásában 
 49/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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12./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2013. évi szociális 
szolgáltatásairól  
 71/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
13./ Sport Alap pályázat meghirdetése 2014-2017. évre 
 Sz-199/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
14./ Vajdasági Ifjúsági Fórum kérelme 

Sz-169/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
15./ Fülöp Mihály emléktábla engedélyezése 

Sz-168/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
16./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2014. évi szabadidősport pályázatának 
meghirdetése – 3415. számú költségvetési sor terhére 

Sz-204/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014.(II.18.) számú 
költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszegének felosztása (3413. számú költségvetési 
sor) 

Sz-155/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
18./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg (3414. számú költségvetési sor) 
felosztására  

Sz-201/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
19./ Javaslat helyi nemzetiségi önkormányzatok részére meghirdetésre kerülő 2014. évi pályázat kiírása - 3989 
költségvetési sor terhére 

Sz-189/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
20./ Javaslat a FESZGYI támogatási kérelmére a Gyermekek Átmeneti Otthona vonatkozásában 

Sz-200/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
21./ Javaslat a 2014. évi 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési sor felosztására  

Sz-202/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
22./ Molnár Dániel támogatási kérelme 

Sz-154/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
23./ Javaslat a 3301. sz. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat tartalék összegének felhasználására 

Sz-153/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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24 ./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IX. Tankerületének támogatási kérelmei  
Sz-195/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
25./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására 
 Sz-172/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 
 
26./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására 
 Sz-171/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 
 
27./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására 
 Sz-173/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 
(7 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása 
 64/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel? 
 
Formanek Gyula: Egy pályázó jelentkezett a kiírásra, aki a tegnapi nap folyamán visszavonta a pályázatát. A 
határozati javaslatok közül az „A” változat tárgytalan, ezért a „B” változatról kell döntést hozni.  
 
Illyés Miklós: Szeretném elmondani, hogy az óvodavezetők munkaközössége szintén véleményezte a 
pályázatot. Régebben nehezményezték, hogy nem látják a beadott munkákat, ezért kérték, hogy ők is 
észrevételeket tehessenek a pályázatokkal kapcsolatban, ez meg is történt. Kérem, szavazzunk a 64/2014. sz. 
előterjesztés „B” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 37/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 64/2014. sz. – ”A Napfény Óvoda 
óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása” című – előterjesztés „B” határozati javaslatát. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi 
sporttevékenység támogatásáról szóló rendelet megalkotására 
 65/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Pál Tibor: Az előterjesztés szerint a működési költség 1 %-át fordítjuk ezekre a feladatokra. Ez pontosan 
mekkora összeget jelent a 2014. évi költségvetésben?  
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Formanek Gyula: Kísérletet tettünk ennek meghatározására. A sportrendelet korábban is tartalmazta, hogy a 
sportra fordított kiadások el kell érjék a működési költség 1 %-át, és a Humánszolgáltatási Iroda munkatársainak 
számításai szerint ezt el is érik, mert nagyon sok tételt kell szerepeltetni. További a sport koncepcióhoz 
kapcsolódó költségvetési támogatás nem szerepel külön a rendeletben. Néhány pontosítást tartalmaz a rendelet, 
amelyben a diáksport támogatása, illetve az óvodai sporttevékenységek támogatása is külön sorra került. A 
korábbi évekhez képest emelkedett a sport támogatása, de ugyanúgy a Sport Alap is 20.000.000 forinttal, 
tervezésre került, ez szerepel a költségvetésben is. Egy későbbi előterjesztés tartalmazza is a Sport Alap 
pályázati kiírását.  
 
Pál Tibor: A szöveg szerint megpróbáltam a költségvetésből kiszámolni, hogy mekkora összegről beszélünk. 
102.000.000 forint jött ki, a 20.000.000 forintos Sport Alap támogatás mellett. Nagy összeg, ezért vagyok 
kíváncsi, hogy ezt mire fordítjuk, és ennek felhasználását nem látom egészen pontosan. 2013-ban ez 43.000.000 
forint körüli összeg volt, ez tavaly óta komolyan megemelkedett. A holnapi képviselőtestületi ülésen szívesen 
látnék egy pontos összeget a szöveg szerinti 1%-ról. Nem sajnálom a sport támogatását, csak ekkora összeg 
felhasználását nem láttam eddig sem a programban, sem a koncepcióban.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 65/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 38/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 64/2014. sz. – ”Javaslat Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység 
támogatásáról szóló rendelet megalkotására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 
 72/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Komoly és gyönyörű programokról számol be az alapítvány. Kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban, nincs. Kérem, szavazzunk a 72/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 
 
HÜB 39/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 72/2014. sz. – ”Javaslat a MÁV 
Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló 
elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Közszolgáltatási szerződések módosítása 
 67/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: Az 5 közszolgáltatási szerződés technikai módosításáról van szó. Kérdés, észrevétel, nincs. 
Kérem, szavazzunk a 67/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 40/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 67/2014. sz. – ” Közszolgáltatási 
szerződések módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés megkötése 
 52/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 52/2014. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 41/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 52/2014. sz. – ”Concerto Akadémia 
Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés megkötése” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapesti IX. Tankerületével 

70/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel?  
 
Torzsa Sándor: Ez egy rutin napirendi pontnak tűnik, amelyről vita nélkül szoktunk dönteni. Mégis megragadtam 
az alkalmat, hogy felhívjam a városvezetés figyelmét egy jelenségre. A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak az önkormányzat 3.000.000 forint értékben tankönyvtámogatást ad. Interneten olvasható, hogy 
beindul egy folyamat, amelyben a tankönyvpiac beszűkül, „kihullanak” tankönyvek a választékból. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a pedagógusok automatikusan az új tankönyvet fogják javasolni a diákoknak használatra. 
Természetesen a kötelező tankönyvek meg lesznek rendelve, de az első órán javasolni fognak egy másik 
tankönyvet, amely jobban illeszkedik a pedagógus elképzeléséhez. Ezek a javasolt tankönyvek továbbra is 
megmaradnak a piacon, csak nem tankönyvként, hanem könyv formájában. Erre viszont nem lehet majd igénybe 
venni a tankönyvtámogatást, és ezért azok a szülők, akiknek ez komoly kiadást jelent, nem fogják tudni 
megvásárolni. A pedagógus valószínűleg ragaszkodik majd az általa ajánlott tankönyvhöz, mint kötelező 
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irodalomhoz, ezért a szülőknél jelentkezni fog egy többletkiadás. Ennek a mértékét nem tudjuk most megítélni, de 
érdemes végiggondolni, hogy ez a tankönyvtámogatás átalakuljon könyvtámogatássá, mert egy könyvtámogatást 
rugalmasabban fel lehet használni, mint egy tankönyvtámogatást. Ez az irodalom órákon felmerülő kötelező 
olvasmányok esetében is hasznosítható. Az iskolák körében készülhetne egy monitorozás arról, hogy van-e 
igény erre a támogatási formára? Nincs sok értelme megvetetni egy tankönyvet, hogy porosodjon a fiókban, ha 
nem azt fogja használni a diák.  
 
Formanek Gyula: A tankerület igazgatóasszonya is jelen van a bizottság ülésén, és majd tud reagálni az 
elhangzottakra. Szerintem a pedagógus nem fog időközben úgy dönteni, hogy nem használja a megrendelt 
tankönyvet, de ez kiderül majd a gyakorlatban. Felhívom Torzsa Sándor úr figyelmét, hogy nem most találtuk ki a 
tankönyvtámogatást, ez egy korábban kialakult, ciklusokon átívelő támogatás. Véleményem szerint ez egy 
nagyon jó irány, folytatnunk kell. A módját illetően természetesen lehet vitatkozni. Valóban lehet a médiában 
olyan híreket hallani, hogy nincs minden rendben a tankönyvek terén, de úgy gondolom, hogy a pedagógusok ezt 
majd kezelni tudják. Ez inkább a média, és a különböző politikai pártok által létrehozott probléma, kevésbé jelenik 
meg az iskolák falain belül. Az önkormányzat nevében szeretném leszögezni, hogy a tankönyvtámogatást, illetve 
a taneszköz támogatást folytatni kívánjuk. A támogatást tankerületen keresztül tudjuk biztosítani a kerületben 
tanulók részére, ehhez szükséges ez az előterjesztés, mert ez teremti meg azt a keretet, amely alapján a 
tankerület elszámolhat a tavalyi tankönyvtámogatással, és élni tud az ideivel. 
 
dr. Tolnai Marianna: Tisztelettel köszöntök mindenkit, Tolnai Marianna vagyok a helyi tankerület igazgatója. 
Nem szoktam sűrűn megfordulni bizottsági és képviselőtestületi üléseken, de átnézve a mai meghívót úgy 
gondoltam, hogy szükséges a jelenlétem a mai napon. Előre is köszönöm, hogy megszavazzák a 
szerződésmódosítást. Két fontos oka van, hogy ez napirendre került. Egyrészt, hogy jelentős változáson megy 
keresztül a tankerületi, és országos szintű tankönyvellátás. Ebből adódóan a tankerületnek is át kellett állni egy új 
elszámolási rendszerre. Azzal, amivel eddig az önkormányzat saját hatáskörén belül elszámolhatott, azzal most a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerülete számol el, ez egy teljesen új feladat, amely őszintén szólva 
nagy kihívásnak tűnt, de az önkormányzattal - kiemelve Aljegyző urat – együttműködve, Alpolgármester úr 
közreműködésével sikerül ezt a szerződést úgy módosítanunk, hogy megfeleljünk a jogszabályszerű 
elszámolásnak. Visszatérve a tankönyv, illetve a könyvtámogatás kérdésére, a jelenlegi tankönyvrendelési piacot 
és a kialakult új rendszert nézve, valamint az önkormányzat új rendeletét, amely nem ingyenességet, hanem 
tankönyvtámogatást biztosít a IX. kerületi gyerekeknek, úgy látom, a hozzájárulás sok esetben a tankönyvek árát 
sem fogja fedezni. Nem lehet arról beszélni, hogy könyvhozzájárulás, mert tankönyv hozzájárulásként is 
kevésnek bizonyul majd ez az összeg. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy javaslatot benyújtani az önkormányzat 
felé akkor, ha majd látjuk ennek a végleges rendszernek a működését és összegszerűségét. Jelen pillanatban ez 
a szociális támogatás nagyon jó, maradjon ebben a formában, ha van rá lehetőség és költségvetési keret, akkor 
a megemelésében gondolkodnék majd. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 70/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 42/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 70/2014. sz. – ” Pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. tankerületével” című 
– előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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7./ A 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonása és Megállapodás módosítása Budapest Főváros 
VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatával  
 46/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 46/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 43/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 46/2014. sz. – ”A 318/2013. (XII.12.) 
számú határozat visszavonása és Megállapodás módosítása Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros 
Önkormányzatával” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött Ellátási szerződés módosítása 

62/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 62/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 44/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 62/2014. sz. – ” Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött Ellátási szerződés módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés 
megszüntetésére 
 47/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 47/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 45/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 47/2014. sz. – ” Budapest Főváros 
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés megszüntetésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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10./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2014-
2015. nevelési évre 
 48/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 48/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 46/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 48/2014. sz. – ”Javaslat az óvodai és 
a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2014-2015. nevelési évre” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
önkormányzati tulajdonú üzletrésze, valamint javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzatának üzletrész felajánlása vonatkozásában 
 49/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Tömören összefoglalva, nem tudunk ettől az üzletrésztől megszabadulni, viszont az éves tagsági 
díjat fizetnünk kell. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 49/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 47/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 49/2014. sz. – ” A CENTRUM Térségi 
Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrésze, 
valamint javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának üzletrész felajánlása 
vonatkozásában” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2013. évi szociális 
szolgáltatásairól  
 71/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Egy közel 100 oldalas és egy 57 oldalas nagyon szép beszámolót nyújtott be a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, amely rengeteg adatot tartalmaz. Köszönjük ezt a 
gyönyörű anyagot. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 71/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 48/2014. (IV.23.) sz. 
Határozat 

A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 71/2014. sz. – ”Beszámoló a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2013. évi szociális szolgáltatásairól” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
13./ Sport Alap pályázat meghirdetése 2014-2017. évre 

Sz-199/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 2013-ban megszűnt az előző 4 éves Sport Alap támogatás, és most egy kis változtatással írnánk 
ki pályázatot.  
 
Pál Tibor: A pályázati kiírással és a szerződés tervezettel egyetértek. Az előterjesztés szerint azok között, akik 
eddig kaptak támogatást, szerepel az FTC Kosárlabda Utánpótlás nevelési Nonprofit Kft. Ez ugyanaz a cég, 
amelyik bérelte a Vendel utcai sportcsarnokot az önkormányzattól? Ha jól emlékszem, volt egy olyan időszak, 
amikor ez a Kft. nem fizetett sem bérleti díjat, sem a közüzemi számlákat, viszont az önkormányzat továbbra is 
fizette az 5.000.000 forintos összeget. Ez valóban így történt? 
 
Formanek Gyula: Nem tudott elszámolni a Kft., ezért megmaradt az 5.000.000 forint. Nem kaptak támogatást, 
ezt majd a zárszámadásban látni fogja Képviselő úr. 
 
Pál Tibor: Értem, a Vendel utcai tornacsarnokot ez a Kft. bérelte. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-199/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 49/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a 2014-2017-es időszakra kiírt Sport Alap pályázat 
felhívását, valamint a 2. számú mellékletben csatolt támogatási szerződés tervezetet. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága felkéri Polgármester urat a pályázati felhívás helyben szokásos módon történő 
megjelentetéséről intézkedni szíveskedjen. 
Határidő: 2014. május 4. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
14./ Vajdasági Ifjúsági Fórum kérelme 

Sz-169/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A Vajdasági Ifjúsági Fórum 150.000 forintos támogatást kér a Vajdasági Szabadegyetem 
programjaira. Javaslom, hogy biztosítsuk ezt az összeget. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-
169/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 50/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy Csikós Tibor a Vajdasági Ifjúsági Fórum elnökének kérelmére a 
Vajdasági Szabadegyetem rendezvényeit bruttó 150.000- Ft összegben támogatja a 2014. évi költségvetés 3143. 
számú „Szociális és Köznevelési feladat” költségvetési sorának terhére. 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 
2. A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez 
szükséges intézkedés megtételéről. 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
15./ Fülöp Mihály emléktábla engedélyezése 

Sz-168/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Egy Kossuth-díjas gyáralapító emléktáblájáról van szó, amely a Soroksári út 45. szám alatti 
épületen lenne. Kérjük a gyár jelenlegi tulajdonosát, hogy az épület homlokzatát állítsa helyre, és nem mi állítjuk 
az emléktáblát.  
 
Torzsa Sándor: Mi a határozati javaslat? 
 
Illyés Miklós: Akkor járulunk hozzá az emléktábla elhelyezéséhez, ha az épület tulajdonosa gondoskodott a 
homlokzat állapotjavításáról, ennek elvégzésére ígéretet kaptunk. Kérem, szavazzunk az Sz-168/2014. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 51/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul Fülöp Mihály tiszteletére állítandó emléktábla 
elhelyezéséhez, amennyiben a Budapest IX. kerület Soroksári út 45. számú épület tulajdonosa a homlokzat 
állapotjavítását elvégezte.  
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
16./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2014. évi szabadidősport pályázatának 
meghirdetése – 3415. számú költségvetési sor terhére 

Sz-204/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 3.000.000 forint kerülne meghirdetésre, amely kiemelt sportrendezvények lebonyolítására 
fordítható. Nem csak társadalmi szervezetek pályázhatnak, hanem ferencvárosi kötődésű magánszemélyek is. 
Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-204/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 52/2014. (IV.23.) sz. 
Határozat 

1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a kiemelt kerületi szabadidős tevékenységek 2014. évi 
támogatására szolgáló 6/2014.(II.18.) számú, hatályos költségvetési rendelet 3415 számú sorában elkülönített 
3.000.000.- Ft azaz hárommillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága jóváhagyja a „Szabadidősport rendezvények” 2014. évre kiírandó, Sz-204/2014. 
sz. előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és adatlapot. Felkéri Polgármester urat, hogy 
gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2014. április 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014.(II.18.) 
számú költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszegének felosztása (3413. számú 
költségvetési sor) 

Sz-155/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: A határozati javaslatban szépen bontásra került a diáksportra fordítható 12.500.000 forint 
elosztása.  
 
Pál Tibor: Valóban átadunk 3.500.000 forintot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, hogy vásároljanak 
sporteszközöket az iskoláknak? Erre a lépésre miért van szükség? 
 
Formanek Gyula: Az iskolákat nem tudjuk közvetlenül támogatni, tavaly is 3.000.000 forintot adtunk át erre a 
célra. Úgy működik, hogy kiírásra kerül egy pályázat, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elbírálja a 
beérkezett pályázatokat, odaítéli a pénzösszeget, majd elszámol az önkormányzat felé. Tulajdonképpen egy 
pénzeszköz átadás valósul meg. Hasonló a 3.500.000 forintos versenysport támogatás is, ahol kizárólag diák 
sport versenyek lebonyolítására fordítható az átadott összeg. Van még 3.500.000 forint a XX. Ferencvárosi 
Diákolimpiai Rájátszásra, amely idén májusban Balatonszemesen kerül majd megrendezésre. Ez a rendezvény a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai és a Diáksport Bizottság közreműködésével kerül megszervezésre. A 
fennmaradó 2.000.000 forintot is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak adnánk át, hogy támogassa a 
sporttáborokat, amelyek nem valósulnának meg a támogatás nélkül.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-155/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 53/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy: 
1./ jóváhagyja a 3413. számú „diáksport” című 2014. évi költségvetési sor alábbi módon történő felosztását: 

1./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerület közreműködésével a kerületi 
működtetésű oktatási intézmények sporteszköz beszerzésének támogatása. 

3.500.000.- 

2./ A kerületi diáksport versenyrendszer színvonalas működésének technikai és pénzügyi 
feltételeinek biztosítása. 

3.500.000.- 

3./ XX. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás (kb. 300 fő, szállás, étkeztetés, versenybírók díjazása, 
terembérlés, utaztatás…) 

3.500.000.- 

4./ Tartalék, egyéb rendezvények (DSB elnök díja; III. Ferencvárosi Diáksport Fesztivál; Kerületi 2.000.000.- 
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Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2./ jóváhagyja az elfogadott 3413. számú „diáksport” című 2014. évi költségvetési sor felosztása alapján, hogy az Sz-
155/2014. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest IX. Tankerülettel támogatási szerződés kerüljön megkötésre a kerület által működtetett oktatási 
intézmények sporteszköz beszerzésének támogatására abban az esetben, amennyiben a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapest IX Tankerülete a korábbi önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul 
elszámolt. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ jóváhagyja az elfogadott 3413. számú „diáksport” című 2014. évi költségvetési sor felosztása alapján, hogy az Sz-
155/2014. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest IX. Tankerülettel támogatási szerződés kerüljön megkötésre a IX. kerületi diákolimpia versenyrendszer 
működtetése céljából abban az esetben, amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX 
Tankerülete a korábbi önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámolt. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
18./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg (3414. számú költségvetési sor) 
felosztására  

Sz-201/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-201/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 54/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy: 
1. jóváhagyja a 3414. számú költségvetési sor alábbi módon történő felosztását: 

1./ A kerületi fenntartású óvodák számára kiírásra kerülő óvodai sport pályázat lebonyolítása, kontrolálása és 
finanszírozása.        2.000.000.- 
2./ Kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének támogatása 
(óvodai csoportonként 15.000.- Ft összeggel)     960.000.- 
3./ Tartalék, egyedi kérelmek támogatása     40.000.- 

Összesen:       3.000.000.- 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2./ jóváhagyja a 2014 évi kiírandó, az Sz-201/2014. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívást 
és adatlapot. Felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

Diák Sportnapok; későbbiekben esetlegesen felmerülő költségek, programok, egyedi kérelmek 
támogatása) 
Összesen: 12.500.000.- 
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3./ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a kerületi fenntartású óvodák sporteszköz beszerzésének 
támogatása kapcsán a kifizetéshez szükséges megállapodások megkötéséről. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
19./ Javaslat helyi nemzetiségi önkormányzatok részére meghirdetésre kerülő 2014. évi pályázat kiírása - 
3989 költségvetési sor terhére 

Sz-189/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Formanek Gyula: Két változat szerepel döntésként, ebből kell majd választani. Az első a korábbi évekhez 
hasonlóan, egy pályázat kiírását tartalmazza, amelyben a helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak a 
kulturális hagyományőrző rendezvényekkel, táborokkal. A másik lehetőség a nemzetiségi kerekasztal 
megbeszélésen a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felvetett javaslat, mert az idei évben 
nemzetiségi önkormányzati választások is lesznek, ezért az elnökök nem tudják vállalni október után a 
pályázatok megvalósítását, hiszen előfordulhat, hogy október után nem lesz majd nemzetiségi önkormányzat, ha 
a választók úgy döntenek. A javaslatuk az volt, hogy költségvetési támogatásként kapják meg ezt az összeget, ez 
viszont a költségvetés módosítását jelenti. A következő bizottsági ülésen kerülhetne elfogadásra az a javaslat, 
amely a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését ennek megfelelően módosítja. A módosítás mértékére is 
születnie kell határozatnak, erre ugyanazt a bizottságot javasolnám kijelölésre, amely a pályázatokat is elbírálta 
volna és döntést hozott volna a felhasználásról. Ebben az esetben a költségvetés módosítása miatt, amelyet két 
fordulóban tárgyal a Képviselőtestület, a nemzetiségi önkormányzatok később jutnának hozzá a támogatáshoz, 
feltehetően júniusban. Megkérdeztük a nemzetiségi önkormányzatokat is, négy kivételével, tehát hat nemzetiségi 
önkormányzat válaszolt, ebből csak egy javasolta a korábbi pályáztatási rendszert.  
 
Illyés Miklós: Kérem, hogy a bizottság javasoljon egy főt, akit delegálhatunk az elbíráló bizottságba. 
 
Torzsa Sándor: Ha jól értem, kiírunk egy pályázatot, tehát továbbra is pályázatról van szó, amelynek van egy 
elbírálási rendszere, de egyébként egy költségvetési támogatás összegét lehet vele elnyerni. Hogy valósul majd 
ez meg technikailag? Mi alapján ítéljük meg, hogy ez a költségvetési támogatás milyen mértékben kerül 
elosztásra? Úgy, hogy kiírunk egy pályázatot és döntünk, innentől kezdve megint pályázatról van szó, csak nem 
kell vele elszámolni.  
 
Formanek Gyula: A nemzetiségi önkormányzatokat minden évben 20.000.000 forinttal támogatjuk. Ebből 
14.000.000 forintot a nemzetiségi önkormányzatok lélekszámuknak megfelelően, fix összegként a működésre a 
költségvetésükben már megkaptak. A fennmaradó 6.000.000 forintot, egy korábbi döntés értelmében, pályázat 
útján nyerhettek el. Ebben az esetben az elnyert összeget a pályázat tartalma határozta meg, ezért egy jó 
pályázattal egy kisebb nemzetiségi önkormányzat is el tudott nyerni nagyobb összeget. Az előterjesztés arra tesz 
javaslatot, hogy a választási évre való tekintettel, a teljes 20.000.000 forintot kapják meg működési 
támogatásként. Ebből már 14.000.000 forintot megkaptak, erről már döntés született a költségvetési rendelet 
elfogadásakor. A 6.000.000 forintot feltehetőleg a nemzetiségi önkormányzatok méretének megfelelően kellene 
felosztani a Humán Ügyek Bizottságának, illetve a Képviselőtestületnek. Így felosztva, pályázat nélkül kerülne a 
nemzetiségi önkormányzatokhoz.  
A másik javaslat, a hagyományos, pályázat útján való elosztásról szól, amelynek során a nemzetiségi 
önkormányzatok hamarabb jutnának a támogatáshoz. Véleményem szerint, kis munkával ugyan, de ez is 
megvalósítható, hiszen előttük az egész nyár, hogy a vállalt feladatok teljesüljenek.  
A költségvetés útján való elosztásnál annak az öttagú bizottságnak kell majd meghatároznia egy 
szempontrendszert, amely alapján dönt arról, hogy a nemzetiségek között milyen arányban osszuk el a 
6.000.000 forintot. Feltehetőleg továbbra is objektív szempontokat vennének figyelembe, a lélekszámot, mert 
más nem áll rendelkezésre, hiszen nem kell pályázatot benyújtani.  
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Torzsa Sándor: Ez esetben, ha nincs pályázat, akkor nincs szükség felállítani ezt a javaslattevő bizottságot. 
Tegyünk arra javaslatot, hogy lélekszám arányosan kerüljön szétosztásra a 6.000.000 forint. Ha összehívjuk ezt 
a bizottságot, az tovább lassítja a folyamatot. Azért nem értettem pontosan, mert beérkeznek ugyanúgy az 
igények a nemzetiségi önkormányzatoktól, és ezt figyelembe véve kell dönteni. Itt viszont van egy világos 
helyzet, hogy lélekszám alapján kell dönteni, ezért nincs szükség felállítani ezt az öttagú bizottságot. Módosítsuk 
úgy a határozati javaslatot, hogy a 6.000.000 forint lélekszám arányosan kerüljön a nemzetiségi 
önkormányzatokhoz. 
 
Formanek Gyula: Ez csak egy felosztási megoldás lehet. A „B” határozati javaslat úgy fogalmaz, hogy a 
felállított bizottság tegyen javaslatot a szétosztás megoldására, ez így demokratikus. Azt a célt próbálja szolgálni 
a határozati javaslat, hogy egy olyan szempontsor alakuljon ki, amelyben a programokról is megkérdeznénk a 
nemzetiségi önkormányzatokat, és a felhasználására is tennének javaslatot. A korábbi 14.000.000 forint 
elsősorban a működésre szolgál, a 6.000.000 forint pedig a kulturális és hagyományőrző feladatok ellátását 
támogatná. Ebben a vitában nehéz eldönteni, hogyan osszuk fel a 6.000.000 forintot. Van időnk kitalálni, mert a 
következő bizottsági ülésen a költségvetési rendelet módosításakor, a bizottság javaslatára rá kell kerülnie a 
nemzetiségi önkormányzatok költségvetési sorára. Ez csak abban az esetben valósul meg, ha most a bizottság 
az eredeti „B” változatot támogatja, amelyet ne bővítsünk ki konkrét szempontsorokkal. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága Torzsa Sándort delegálja a javaslattevő bizottságba. Kérem, először 
szavazzunk az Sz-189/2014. sz. előterjesztés „A”határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 55/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„1./ A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok céljainak 2014. évi 
támogatására szolgáló, 6/2014.(II.18) számú, hatályos költségvetési rendelet 3989 számú sorában elkülönített 
6.000.000.- Ft, azaz hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
 
2./ A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást 
és a kapcsolódó adatlapot és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
 
3./ A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a pályázatok HÜB által történő elbírálást megelőzően, a 
beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a 
bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
 
1. Formanek Gyula - alpolgármester 
2. Illyés Miklós - Humán Ügyek Bizottság elnöke 
3. Mezey István - Szociális tanácsnok 
4. dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője  
5. Torzsa Sándor - Humán Ügyek Bizottsága által delegált 1 fő 
 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.” 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (0 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága ismét Torzsa Sándort delegálja a javaslattevő bizottságba. Kérem, 
szavazzunk az Sz-189/2014. sz. előterjesztés „B”határozati javaslatáról. 
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HÜB 56/2014. (IV.23.) sz. 
Határozat 

1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok céljainak 2014. évi 
támogatására szolgáló, 6/2014.(II.18) számú, hatályos költségvetési rendelet 3989 számú sorában elkülönített 
6.000.000.- Ft, azaz hatmillió forint keretösszeg költségvetési átcsoportosítására tesz javaslatot. 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok céljainak 2014. évi 
támogatására szolgáló, 6/2014.(II.18) számú, hatályos költségvetési rendelet 3989 számú sorában elkülönített 
6.000.000.- Ft, azaz hatmillió forint keretösszeget átcsoportosítására a Humán Ügyek Bizottsága által felkért 5 
tagú javaslattevő bizottság döntésre készítse elő a keretösszeg felosztásának javaslatát, majd ezt követően a 
Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére a költségvetés módosítását. A javaslattevő 
bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
 
1. Formanek Gyula - alpolgármester 
2. Illyés Miklós - Humán Ügyek Bizottság elnöke 
3. Mezey István - szociális tanácsnok 
4. dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi - Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője 
5. Torzsa Sándor - Humán Ügyek Bizottsága által delegált 1 fő 
 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
20./ Javaslat a FESZGYI támogatási kérelmére a Gyermekek Átmeneti Otthona vonatkozásában 

Sz-200/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-200/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 57/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja a FESZGYI igazgatója – a Gyermekek Átmeneti 
Otthonában elhelyezett gyermekek részére szervezett kirándulások megvalósítására vonatkozó – kérelmét az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és 
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 114.200,- Ft összegben. 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatások 
kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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21./ Javaslat a 2014. évi 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési sor felosztására  
Sz-202/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-202/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 58/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési előirányzatának felhasználását az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
Sorszám Program Keretösszeg a program 

megvalósítására Ft 
1.  Konferencia a romák Világnapján  550.000 
2. Ferencvárosi gyermeknap 900.000 
3. Roma Kulturális Fesztivál 2.600.000 
4. Hagyományőrző roma gyermektábor étkezésének támogatása 1.500.000 
5. Roma Holokauszt Emléknapi rendezvény 1.000.000 
6. Csatkai búcsú 200.000 
7. Roma gyermekkarácsony 1.000.000 
8. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett roma 

gyermek karácsony  
1.500.000 

9. „Roma nem Roma Nők Akadémiája” program 100.000 
10. „Önnek is van esélye felújítani otthonát” program 2.000.000 
11. „Fogjuk meg egymás kezét” program 1000.000 
12.  Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségügyi szűrése     650.000 

 
 Összesen: 13.000.000 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a 3202. számú költségvetési előirányzat 
terhére a 2014. évi Roma Koncepció 1. pontban meghatározott rendezvényeinek megrendezése érdekében 
szükséges szerződések megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3. A Humán Ügyek Bizottsága felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a 3202. számú költségvetési előirányzat 
terhére a 2014. évi Roma Koncepció keretén belül az „Önnek is van esélye felújítani otthonát” program 
megvalósítása érdekében az együttműködési megállapodást a  Ferencvárosi Szociális és Gyerekjóléti 
Intézmények Igazgatóságával megkösse. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
4. A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy a 3202. számú költségvetési előirányzat terhére 
a 2014. évi Roma Koncepció keretén belül az „Fogjuk meg egymás kezét” program megvalósítása érdekében 
kössön együttműködési megállapodást a Csudafa óvodával.  
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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22./ Molnár Dániel támogatási kérelme 
Sz-154/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Válogatott karatés fiú kér tőlünk támogatást különböző külföldi versenyekre való részvételéhez, 
amelyet szülei nem tudnak már finanszírozni. Tehetséges ferencvárosi lakosról van szó. Ezt az összeget soknak 
találom, mert magyarországi versenyek is szerepelnek a programjában, ezért 200.000 forintos összeget javaslok 
a 336.500 forint helyett. Egyébként a Humánszolgáltatási Iroda munkatársait kérdezem, hogy van-e erre keret? A 
következő bizottsági ülésre kérek egy tájékoztatót erről a sorról. Ez egy jelzésértékű támogatás. 
 
Formanek Gyula: Létezik erre a típusú támogatásra egy közalapítvány, amely sportösztöndíjra ír ki évről évre 
pályázatokat, és elsősorban ez is oda illene. A fiatalember megkeresett bennünket, ezért került az előterjesztés a 
bizottság elé. Javaslom, támogassuk őt, mert a Deák ösztöndíjra való pályázatok leadása ezen a héten lejár, 
tehát ha elutasítanánk a támogatási kérelmet, nem maradna lehetősége az ösztöndíjra benyújtani pályázatot. Az 
összegben lehet vitatkozni, de felhívom a figyelmet az előterjesztés mellékleteire, amelyek pontosan 
tartalmazzák, hogy mire használná fel a hozzájárulásunkat.  
 
Illyés Miklós: Rendben, akkor 300.000 forintot teszek fel szavazásra. Kérem, szavazzunk az Sz-154/2014. sz. 
előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 59/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja Molnár Dániel kérelmét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor terhére 300. 000.- Ft összegben. 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez 
szükséges szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2014. május 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
23./ Javaslat a 3301. sz. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat tartalék összegének 
felhasználására 

Sz-153/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Formanek Gyula: Márciusban döntött már a bizottság ennek a sornak a felosztásáról, és 1.400.000 forint került 
tartalékba. Most ennek a tartaléknak a felhasználására teszek javaslatot. Szeretném, ha készülne egy olyan 
kiadvány, amely bemutatná a kerület egészségügyi és szociális intézményrendszerét, kisokosként eligazítást 
nyújtana a kerületben élőknek, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el.  
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-153/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 60/2014. (IV.23.) sz. 
Határozat 

A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy:az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú előirányzat felhasználására hozott HÜB. 23/2014. (III.05.) sz. 
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
-  Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok      1.000.000 Ft 
-  Óvodai egészségnapok         1.000.000 Ft 
-  Rehabilitációs úszás        1.000.000 Ft 
-  Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató      1.000.000 Ft 
-  Családi Sport- és Egészségnap rendezésére     2.000.000 Ft 
-  Óvodás zöldnap az egészséges életmódra nevelés tükrében      200.000 Ft 
-  Egészségügyi és szociális intézményrendszert bemutató  
    kerületi kiadvány nyomdai előkészítése      1.400.000 Ft 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
24 ./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IX. Tankerületének támogatási kérelmei  

Sz-195/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Két intézmény nyújtott be kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül. 
 
Torzsa Sándor: Sokadik olyan döntést fogjuk meghozni, amelyben pénzösszeget adunk át a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak, pedig a valóságban az iskolák kapják a támogatást. Nem ártana tudni, hogy 
pontosan hogy állunk a különböző iskolákban. Egy évvel ezelőtt az önkormányzat delegált intézményi 
tanácsokba képviselőket. Elhangzott, hogy így megmarad az önkormányzat kapcsolata az intézményekkel, 
továbbra is látjuk, hogy mi történik az iskolákban, megmarad a közvetítő szerep, amely régebben is meg volt. 
Eltelt azóta egy év, és jó lenne, ha egy rövid, két oldalas beszámolót írnának a delegáltak, a nehézségekről, a 
feladatokról, amelyekben előrelépett az iskola, tehát a tapasztalatokról. Ez május 30-ig el is készülhetne és helyet 
kaphatna a bizottsági tájékoztatók között.  
 
Formanek Gyula: Ez a beszámoló egy sort tartalmazna, mert az intézményi tanácsokra vonatkozó ügyrendi 
javaslatok, 2014 februárjában jelentek meg az intézményi tanácsokat koordináló honlapon, és amíg nincs 
elfogadott ügyrendje egy intézményi tanácsnak, nem is működik. Meg merem kockáztatni, hogy a kerületben van 
olyan tanács, amely nem is jött létre. Mai napig vitatott, hogy a korábban fővárosi intézményekben, valamint 
egyházi vagy alapítványi fenntartású iskolákban szükséges-e létrejönnie az intézményi tanácsoknak, és ha igen, 
akkor kik a delegáltak? A kerület köteles delegálni, mint az intézmény székhelye? Úgy tudom az egyházi és 
alapítványi intézményekben nem alakult meg a tanács. Zombory Miklóst kérdezem, aki egyházi iskolába lett 
delegálva, hogy létrejött ez a tanács? 
 
Zombory Miklós: Két iskolába lettem delegálva, és egyikben sem jött létre az intézményi tanács. 
 
Formanek Gyula: Ezért várnék még a beszámolóval, hiszen még egy tanév sem fejeződött be a delegálás óta. 
Nehéz számot adni egy olyan működésről, amely még nagyon az elején tart. Kérek még egy kis türelmet, 
februárban jöttek létre azok a tanácsok, amelyek valóban megalakultak. Magam is delegálva vagyok, és létrejött 
februárban a tanács, elfogadtuk az ügyrendet, és áprilisban lesz egy ülés, amelyben elfogadjuk az 
intézményvezető fél éves beszámolóját, és ezt sem most kellene tárgyalni. A számonkérést javaslom, halasszuk 
későbbre, év végére, amikor érdemi beszámolót kaphatunk majd a delegáltaktól. 
 
Zombory Miklós: Az iskola dönthet úgy, hogy nem állít fel intézményi tanácsot? 
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dr. Hosszú Károly: A jogszabály és a végrehajtási rendelet szerint a tanácsoknak létre kell jönnie. Alapvetően 
az intézményvezető kezében van a dolog, emlékezetem szerint ő bízza meg a tanács tagjait. Akár magán 
fenntartású akár állami fenntartású az iskola, ennek a tanácsnak működnie kell.  
 
Torzsa Sándor: Örülök, hogy felvetettem ezt a kérdést, érezni Alpolgármester úr válaszából is, hogy még nem 
látjuk pontosan, hogy ezekkel a tanácsokkal mi a helyzet. Világos, ha nem működik a tanács, akkor nincs miről 
beszámolni. Viszont fel kellene mérni, hogy pontosan hány tanács alakult meg, melyik intézményekben működik 
már, ahol nem alakult meg ott miért nem? Ez törvényi kötelezettség, és fontos létrejönnie ezeknek az intézményi 
tanácsoknak. Teljesen egyetértek azzal, hogy türelmesnek kell lenni. Most jött el az idő, hogy áttekintsük ezt a 
témát, és foglalkozzunk vele, hogy szeptembertől „döccenőmentesen” működhessen ez a rendszer. Ehhez 
viszont az kell, hogy júniusra elkészüljön egy beszámoló a helyzetről, hogy át tudjuk tekinteni, különben nem 
fognak elindulni szeptemberben sem ezek a tanácsok.  
 
Illyés Miklós: Két helyen vagyok delegált, ahogy a képviselők nagy része is. Úgy látom, hogy a tankerület nagy 
részében megalakultak az intézményi tanácsok. A működés még csak most kezdődik, de felmerültek már 
problémák. Általában ott van gond, ahol nem tankerületi intézményekről, hanem fővárosi fenntartású 
intézményről van szó. A Novus Gimnáziumban például szintén nem jött létre még az intézményi tanács. Mi csak 
tagok vagyunk ezekben a bizottságokban, nem a mi dolgunk kezdeményezni a megalakulást, ez az 
intézményvezetők jogköre.  
Térjünk vissza a két intézmény kérelmére. Javaslom, hogy a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolának 405.000 
forintot, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolának 400.000 forintot nyújtsunk támogatásként. 
Kérem, szavazzunk az Sz-195/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 61/2014. (IV.23.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 45 fős 
küldöttségének a romániai Szatmárnémetibe 2014. május 5-9. közötti időszakban történő utazását bruttó 
405.000,- Ft összegben a 2014. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és Köznevelési feladat” költségvetési 
sorának terhére 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 
névadásának 20. évfordulója alkalmából 2014. április 27-én a Nemzeti Színházban történő megünneplését a 
színházi terembérlet bruttó 400.000 Ft összegű támogatásával a 2014 évi költségvetés 3143. számú „Szociális 
és Köznevelési feladat” költségvetési sorának terhére 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
3.) A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatások folyósításához 
szükséges megállapodások megkötéséről, azzal hogy a szerződésben rögzítésre kerül, hogy a támogatás 
folyósítására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 
IX Tankerülete a korábbi önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámolt. 
Határidő: 2014. május 6. 
Felelős: Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
A 25-27. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a HÜB 62-64/2014. (IV.23.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
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lllyés Miklós: Köszönöm szépen a részvételt. A nyílt ülést bezárom. 
 

 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
          Illyés Miklós 
                elnök 
 
 
 
Pál Tibor 
bizottsági tag 
 
 
 
Gólya Orsolya 
jegyzőkönyvvezető 


