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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2014. június 25-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, 
   Pál Tibor, 

Zombory Miklós tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Formanek Gyula alpolgármester, dr. Hosszú Károly irodavezető, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, dr. Enyedi 
Mária irodavezető-helyettes, Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, Halmai András csoportvezető, Fodor Györgyné, 
dr. Világos István Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Mihályi György önkormányzati tanácsadó, Koór 
Henrietta csoportvezető, Czirok Róza jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina - Ferencvárosi Intézményüzemeltető Központ igazgatója, Gedeon Andor – Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgató, Berecz Dénes – Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága munkatársa, 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 6 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirend egészéről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 126/2014. (VI.25.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

147/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztés: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat köztéri szobrok, műalkotások állítására 

148/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Molnár Ferenc emléktábla állításának engedélyezése 
 Sz-305/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények szakmai programjának, valamint mellékleteinek 
módosítására 
 Sz-300/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
5./ A Budapest-Kálvin Téri Református Egyházközség kérelme 
 Sz-302/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
6./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának kérelme 
 Sz-303/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Budapest IX. Tankerület támogatási kérelmei 
 Sz-306/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

147/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztés: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Két pontban módosítanánk a rendeletünket, a tankönyvtámogatás hasonlóképpen történne, mint 
ahogy eddig, és a korábbi módosítást állítanánk vissza, illetve az iskolakezdési támogatásnak a formáját 
változtatnánk meg. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 147/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 127/2014. (VI.25.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 147/2014. sz. – ”A pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című 
– előterjesztést. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat köztéri szobrok, műalkotások állítására 

148/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Több szoborról és alkotásról van szó, egyrészt a Csarnok téren lenne egy világító üvegtextil 
térinstalláció, és ennek a csökkentett összegű támogatása szerepel az első határozati javaslatban. A második 
határozati javaslat egy Bleriot szobor elkészítésével és felállításával kapcsolatos, a felállítás helyszíne a Dési 
Huber u. és Ifjúmunkás u. sarok lenne. A harmadik a „Korsós nő” című alkotás, amely a VITUKI 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. tulajdonában van, a megvalósítás helyszíne 
még nem tisztázott, erre később lesz egy javaslat. 
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Pál Tibor: Jó ez a repülős Bleriot szobor, de az Üllői útra tenném inkább, ahol a repülőtérre mennek az emberek. 
Vagy például a Nagyvárad tér környékén elhelyezhető egy ilyen repülő, amely mutatja, hogy a repülőtér merre 
felé van. Nem egy személyről, hanem egy eszközről, repülőgépről van szó, az inkább a repülőtérrel van 
összefüggésben. A Dési Huber u. és Ifjúmunkás u. sarkán szívesen látnám a „Korsós nő” című alkotást.  
 
Torzsa Sándor a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Illyés Miklós: Hogyan választották ki a helyszínt? A Részönkormányzat is fog ülést tartani, ott esetleg még lehet 
módosítás ezzel kapcsolatban. 
 
dr. Hosszú Károly: Szívesen válaszolnék a kérdésre, de a Főépítész úr az előterjesztő. 
 
Illyés Miklós: Képviselő úr kérése befogadható, a Részönkormányzat még megfontolhatja ezt a kérdést. 
Javaslom, hogy módosítsuk az előterjesztés 2. sz. határozati javaslat 1. pontjának azt a részét, hogy „…a 4. sz. 
melléklete által pontosan megjelölt helyen történő felállításához.” Ehelyett az a szöveg szerepelne, hogy 
„…megfontolandó az Üllői úton való elhelyezés a repülőtér közelsége miatt”. A 3. sz. határozati javaslatnál egy 4. 
pontot javasolok a „Korsós nő” című szobor helyszínére a Dési Huber u. és Ifjúmunkás u. sarkát, vagyis a 4. sz. 
melléklet által megjelölt helyszínt. 
 
dr. Enyedi Mária: A Dési Huber utcai területre pályáztunk, így van elfogadva a szobor, ott az összes közmű és 
egyéb vizsgálat megtörtént arra vonatkozóan, hogy az a szobor oda felállítható. Ha megváltoztatjuk a szobor 
helyét, akkor azt meg kell vizsgálni, és arra két nap nem elegendő. A pályázatnál a támogatási szerződést alá 
kell írni, és ahhoz szükséges a Képviselő-testület döntése. 
 
Illyés Miklós: Ez ilyen sürgős döntést igényel? 
 
dr. Enyedi Mária: Igen, úgy tudom. 
 
Pál Tibor: Ha jól értelmezem, nem dönthetünk arról, hogy legyen-e a szobor, és hogy hol legyen. Ez egy helyzet, 
pályáztunk, megnyertük, így kell elfogadni. Nem dönthetünk arról, hogy jó a terv, a repülő, de logikusan nem ott 
van a helye. Miről lehet itt dönteni? Arról, hogy tudomásul vesszük? 
 
dr. Enyedi Mária: A Képviselő-testület dönthet arról, hogy nem támogatja a szobor felállítását, és akkor nem 
kötjük meg a támogatási szerződést és nem lesz ott szobor. A Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a 
szobor állításáról való döntés önmagában, a pályázat benyújtásáról Polgármester úr dönthetett, mert azoknak a 
feltételeknek megfelelt. 
 
Illyés Miklós: A Képviselő-testület felé jelezzük, hogy a helyszínt módosítanánk. Kérem, szavazzunk a 
148/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatairól azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. sz. határozati javaslat 1. 
pontját kiegészítjük azzal, hogy javasoljuk a Képviselő-testületnek a szobor helyszínének megfontolását. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 128/2014. (VI.25.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 148/2014. sz. – ”Javaslat köztéri 
szobrok, műalkotások állítására” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy 2. sz. határozati javaslatban a 
Képviselő-testület a szobor felállításának helyszínét vizsgálja felül. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Molnár Ferenc emléktábla állításának engedélyezése 
 Sz-305/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumba készülne ez az emléktábla, 250 500 Ft 
+ÁFA összeggel a 3143. sz. „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére támogatnánk ennek az 
elhelyezését. 
 
Kállay Gáborné: A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium hozzájárul-e ennek az emléktáblának a 
felállításához, vagy azt teljes egészében a Ferencvárosi Önkormányzat finanszírozza? Az a problémám, hogy a 
táblán ez a szöveg szerepelne: „Állíttatta Ferencváros Önkormányzata támogatásával a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium”. Amennyiben a Ferencvárosi Önkormányzat fizeti ennek a táblának a teljes 
költségét, akkor miért nem az szerepel, hogy „Állíttatta Ferencváros Önkormányzata és a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium? Ezt a táblát közösen állítja az iskola és a Ferencvárosi Önkormányzat? Az iskola 
azon kívül, hogy volt egy jó ötlete, amelynek nagyon örülünk, mást nem tesz hozzá. 
 
dr. Hosszú Károly: Amennyiben módosítási javaslat van a táblán megjelentetni kívánt szöveggel kapcsolatban, 
és ezt elfogadja a bizottság, akkor ez megoldható. 
 
Illyés Miklós: Akkor annyiban módosítsuk a tábla feliratát, hogy „Állíttatta Ferencváros Önkormányzata és Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium”, tehát nincs benne a támogatásával szó. Az iskolában állítják fel a 
táblát, hozzájárul, hogy az iskola falai között állítsák fel az emléktáblát. Kérem, szavazzunk az Sz-305/2014. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 129/2014. (VI.25.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest IX. kerület Lónyay u. 4-8. számú ház falán 
Molnár Ferenc tiszteletére emléktábla állításához, melyet 250.500,- Ft + ÁFA összeggel az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor terhére támogat, azzal a kiegészítéssel, hogy a táblán megjelentetni kívánt szöveg a 
következő: 

„E FALAK KÖZÖTT TANULT 
1887 és 1895 

KÖZÖTT 
MOLNÁR FERENC, 

„A PÁL UTCAI FIÚK” CÍMŰ 
REGÉNY ÍRÓJA 

 
Állíttatta Ferencváros Önkormányzata és a 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 
2014” 

Határidő: 2014. június 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármester urat a beszerzési eljárás lefolytatására, 
továbbá felkéri, hogy gondoskodjon az emléktábla állításához szükséges szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2014. július 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények szakmai programjának, valamint 
mellékleteinek módosítására 
 Sz-300/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Ezért hívtuk össze a mai rendkívüli ülést, 40 főről 50 főre emeli a Varázskert Bölcsőde a 
férőhelyszámát, és ez igényelt egy szakmai programban való módosítást, illetve a mellékletekben történt 
módosítás. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-300/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 130/2014. (VI.25.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 1. számú melléklet I. o) pontban kapott felhatalmazás 
alapján a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát a Sz-300/2014. 
számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, s annak hatályba lépésével egyidejűleg a 
HÜB.  154/2013. (VI. 26.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül 
helyezi. 
Határidő: 2014. június 25.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 1. számú melléklet II. 3. fa) pontban kapott 
felhatalmazás alapján a Varázskert IX/1. Bölcsőde (Budapest IX. ker. Thaly Kálmán u. 17.) Szakmai programját a 
Sz-300/2014. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a HÜB 156/2013 (VI.26.) számú határozattal elfogadott Szakmai programot. 
Határidő: 2014. június 25.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ A Budapest-Kálvin Téri Református Egyházközség kérelme 
 Sz-302/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Nem szoktam örülni annak, hogy lezajlik egy pályáztatás, és utólag kapunk kérelmet. Ha jól tudom, 
Páll László elnök-lelkész úr nagy munkákban van, elfeledkezett erről a pályázatról, és utólag ezt a 300 ezer Ft-ot 
kéri a bizottságtól.  
 
Torzsa Sándor: Az egyházi pályázatoknál volt maradványpénz? 
 
Illyés Miklós: Nem volt maradványpénz. 
 
Torzsa Sándor: Akkor milyen forrásból tudnánk ezt a kérelmet támogatni? Nem vesz el mástól forrást? 
 
Illyés Miklós: Az előterjesztésben szerepel, hogy a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 
költségvetési sor terhére nyújtanánk a támogatást, van rá keretünk. Javaslom, hogy 300 ezer Ft-tal támogassuk a 
kérelmet. Kérem, szavazzunk a Sz-302/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 131/2014. (VI.25.) sz. 
Határozat 

1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja a Budapest-Kálvin Téri Református Egyházközség 
hittant tanuló gyermekeinek Partiumba történő utazását bruttó 300.000,- Ft összegben az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2014. június 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatás 
kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről a Budapest-Kálvin Téri Református 
Egyházközséggel. 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának kérelme 
 Sz-303/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: A Gyermekek Átmeneti Otthonnak nyári táboroztatására kérnek 430.750 Ft-ot, 20 gyermek, 
valamint 5 fő kísérő részére. Ennyit kértek, nem adhatunk többet. Javaslom, hogy 430.000 Ft-tal támogassuk a 
Gyermekek Átmeneti Otthonát, 750 Ft-tal járuljanak hozzá a gyerekek is. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a Sz-303/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatának „A” változatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 132/2014. (VI.25.) sz. 

Határozat 
1./ A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága részére az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati 
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 430.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt a Gyermekek Átmenti Otthona által Borsosberényben szervezett 2014. évi nyári táborral 
kapcsolatos utazási költségek, szállásköltségek, étkezési – és programköltségek biztosítása céljából. 
Határidő: 2014. június 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2./ A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatás 
kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Budapest IX. Tankerület támogatási kérelmei 
 Sz-306/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Egyrészt 700 ezer Ft-ot kérnek a Ferencvárosi Pedagógiai Intézet által szervezett kerületi 
tanulmányi versenyekre, illetve a pedagógiai nap megrendezésére. Másrészt a IX. Tankerület Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a 2015. évi Speciális 
Nyári Olimpiára kér 800 ezer Ft-ot 3 gyerek és egy kísérő részvételére. Los Angelesben kerül megrendezésre ez 
az olimpia, ezért a repülőjegy elég drága, és még idén kell megrendelni. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a Sz-306/2014. sz. előterjesztés I. határozati javaslatának „A” változatáról. 



7 
 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta: 
 
HÜB 133/2014. (VI.25.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére bruttó 
700.000,- Ft összegű támogatást nyújt a IX. Tankerület diákjainak a Ferencvárosi Pedagógiai Intézet által, 2014. 
szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban szervezett tanulmányi versenyeken való részvételéhez, 
valamint a kerületi pedagógiai nap megrendezéséhez az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. 
(II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2014. június 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatás 
kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a Sz-306/2014. sz. előterjesztés II. határozati javaslatának „A” változatáról. 
 
HÜB 134/2014. (VI.25.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére bruttó 
800.000,- Ft összegű támogatást nyújt a IX. Tankerület Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által 3 fő diáknak és 1 fő edzőnek a 2015. évi Speciális Nyári 
Olimpián történő részvételéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. 
önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2014. június 25. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatás 
kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
lllyés Miklós: Köszönöm szépen a részvételt. Az ülést bezárom. 
 

 
 

k.m.f. 
 
 
          Illyés Miklós 
                elnök 
 
   Pál Tibor 
bizottsági tag 
 
 
 
  Czirok Róza 
jegyzőkönyvvezető 


