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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 

Jegyzőkönyv 
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2014. augusztus 27-én  

14.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós – elnök, 
   Kállay Gáborné, 
   Nikodém Lajos, 
   Mészáros László, 
   Torzsa Sándor, 
   Pál Tibor, 

Zombory Miklós tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Mezey István alpolgármester, dr. Szabó József Zoltán aljegyző, dr. Enyedi Mára irodavezető-helyettes, 
Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, Mihályi György önkormányzati 
tanácsadó, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Halmai András csoportvezető, Koór Henrietta 
csoportvezető, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, dr. Világos István Humánszolgáltatási Iroda 
munkatársai, Gólya Orsolya jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Berecz Dénes – Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága munkatársa.  
 
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. Javaslom, hogy a negyedik és ötödik napirendi pontok előterjesztéseit az ülés végén 
tárgyaljuk meg, zárt ülés keretein belül. A módosított napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, 
nincs. Kérem, szavazzunk a  módosított napirend egészéről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 151/2014. (VIII.27.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása 
 154/2014., 154/2/2014. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 156/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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3./ Javaslat Vidáné Dr. Erdő Franciska 2013. évi támogatása beszámolójának elfogadására 
 153/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Szebenyi Etelka támogatott 2014. évi támogatási összegről történő lemondása 
 Sz-360/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Javaslat a 2014-2017 évre vonatkozó Sport Alap támogatási szerződések módosítására 
 Sz-362/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Mezey István alpolgármester 
 
6./ Lakhatást segítő támogatások 
 Sz-350-358/2014., Sz-376-377/2014. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
7./ Volt állami gondozott lakáskérelme 
 Sz-359/2014. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 
(6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés 
módosítása 
 154/2014., 154/2/2014. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Kilenc nem nagy összegű módosítás érinti a területünket. Az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 154/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 152/2014. (VIII.27.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 154/2014. sz. – ”Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2014. augusztus 28. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
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2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 156/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Torzsa Sándor: Sajnálom, hogy Formanek Gyula alpolgármester úr már nincs itt, mert jó vitát 
folytattam vele az élelmiszertámogatással kapcsolatos segély mértéke, és az erre rászorulók körével 
kapcsolatban. Komoly számításbeli hibát fedeztem fel, mert első ütemben 30.000.000 forint volt 
beütemezve, és a kerület szociológiai adatait ismerve, meg lehetett mondani, hogy ez bőséges keret. 
Ezt az összeget 20.000.000 forintra csökkentettük, és így sem fogyott el. Számításaim pontosnak 
bizonyultak ebben a kérdésben, amikor azt mondtam, hogy körülbelül az előirányzott összeg háromszor 
annyi támogatás szétosztására lenne elég. 8.000.000 forintot költöttünk el, tévedtem 2.000.000 forinttal, 
amikor megbecsültem a 10.000.000 forintot. Nem az összeget kellene emelni, ahogy most teszünk 
majd, hanem a rászorultak körét bővíteni, mert ha ugyanez a kör marad, akkor ebből a forrásból 
körülbelül 13.000.000 forintot használunk majd fel. Érdemes lenne végiggondolnia a városvezetésnek, 
hogy bővítse a rászorulók körét, mert ha az előirányzott összeg 20.000.000 forint, akkor minden évben 
nagyjából 6.000.000 forint maradna ezen a soron, ami egyébként nem rossz dolog, mert különböző 
célokra felhasználható. A valódi kérdés az, hogy valóban ezt a 20.000.000 forintot a hátrányos helyzetű 
emberek megsegítésére akarjuk költeni? Vagy az a cél, hogy végül csökkentsük ennek a sornak az 
előirányzatát később, mert nem fogyott el? Sajnos úgy érzem, hogy egy ilyen típusú hiba mögött egy 
ilyen szándék áll.  
A 2015. évtől módosítjuk a rendeletet? Ebben az esetben idén már nem lehet a módosított feltételekkel 
élelmiszer segélyhez jutni? Ez azt jelenti, hogy idén már nem lesz ilyen támogatásosztás? Ha lesz még 
ilyen támogatás 2014-ben, akkor az Erzsébet-utalványos megoldással fog működni?  
 
Illyés Miklós: Az összeg megállapítása egy óvatos becslésen alapult, és a vitára is emlékszem, amely 
lezajlott a rászorulók köréről. Jónak tartom az emelést 3.000 forintról 5.000 forintra, ha a mai világ 
függvényében gondolkozunk, akkor 3.000 forint sajnos nem sok segítség. A rászorultak köre mindig 
bővül, a támogatás összege pedig közel a duplájára emelkedett.  
Most már konkrét adatunk van az igénylőkről, közel 2700 főről beszélünk. 3 gyermekes családokkal 
bővíteni a rászorultak körét nagy ugrás lenne, mert 3 gyermekes család nagyon sok él Ferencvárosban, 
és 30.000.000 forint körül alakulna a támogatás összege. 4 gyermekes család esetében jelentős 
támogatást tudunk adni. Óvatos a költségvetésünk most, de támogatom ezt a kezdeményezést. 
 
Torzsa Sándor: Nem szeretem ugyanazt a vitát kétszer lefolytatni. A Központi Statisztikai Hivataltól 
pontos kimutatást lehetne kérni arról, hogy pontosan mekkora az érintettek köre. Ezzel az adattal már 
lehetne számításokat végezni, és kijönne egy összeg. Javaslom, hogy ezt a számítást végezze el a 
városvezetés, mert a 20.000.000 forintból maradni fog körülbelül 6.000.000 forint. Tetszik ez az irány is, 
amelyet Elnök úr is támogat, maradjon a rászorultak köre változatlan, de 3.000 forint duplája nem 5.000 
forint, hanem 6.000 forint. Emeljük meg a támogatást 6.000 forintra, mert a pénzmaradvány nagy esélye 
miatt lehet ebben „mocorogni”. Továbbra is azt érzem, hogy nem akarjuk elkölteni ezt a pénzt, hanem itt 
akarjuk tartani. Akkor ne állítsunk be 20.000.000 forintot erre a költségvetési sorra, hanem 5.000.000 
forintot tartsunk ott, mert így érthetetlen számomra, hogy miért egy olyan összeg van megállapítva, 
amely biztosan nem fog elfogyni. 
Még egyszer kérdezem, hogy 2014-ben igényelhető ez a támogatás, vagy az Erzsébet-utalványos 
megoldás marad? Javaslom, hogy 2015. január helyett, már 2014. szeptembertől az új feltételekkel 
lehessen igényelni a segélyt. 
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Mezey István: Nem látok vitát, kicsit olyan mintha önmagával vitatkozna. Egy újonnan kialakítandó 
szociális vívmánynál, tapasztalatok nélkül, előfordulhatnak olyan anomáliák, amelyeket utána 
finomhangolni kell. Nincs vita, az ötleteit és javaslatait szívesen vesszük írásban, de azt gondolom, 
hogy a keretet nem kell csökkenteni. Hipotetikusan mit és hogyan lát Torzsa Sándor úr, az nem a 
bizottság hatásköre, kérem, írja le az ötleteit és várjuk szeretettel. 
 
Torzsa Sándor: Négy év városvezetés után lehetne tapasztalat a szociális helyzetről. A választók is 
figyelembe fogják venni ezeket a szavakat, és ez alapján fognak dönteni. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 156/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 153/2014. (VIII.27.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2014. sz. – ”A pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. augusztus 28. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat Vidáné Dr. Erdő Franciska 2013. évi támogatása beszámolójának elfogadására 
 153/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Illyés Miklós: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 
153/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 154/2014. (VIII.27.) sz. 

Határozat 
A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 153/2014. sz. – ”Javaslat 
Vidáné Dr. Erdő Franciska 2013. évi támogatása beszámolójának elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. augusztus 28. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Szebenyi Etelka támogatott 2014. évi támogatási összegről történő lemondása 
 Sz-360/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Illyés Miklós: Ha erről a pályázati pénzről, egy kicsit előbb lemondott volna Szebenyi Etelka, akkor meg 
lehetett volna pályáztatni, de így már sajnos idő hiányában erre nincs lehetőség. Kérem, szavazzunk az 
Sz-360/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 



5 
 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HÜB 155/2014. (VIII.27.) sz. 

Határozat 
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy Szebenyi Etelka Támogatott kérelme alapján nem köt 
támogatási szerződést a támogatottal. 
Határidő: 2014. augusztus 27.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy Szebenyi Etelka 950.000.- Ft támogatási összegének 
visszavonásával a HÜB 69/2014. (V.14.) számú - 2014. július 17-én módosított - határozatának 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

egyéb szervezetek, magánszemélyek 2014.évi pályázati program 

2014. évi 
támogatási 
összeg 
(Ft) 

Füzes Gergely Sűrített tér  198 000 
Medence Csoport Művészeti és 
Szolgáltató Kft. 

Medence programok a Ferencvárosban 
 0 

Ferencvárosi Főplébánia 

YBL év a Bakáts téri templomban 
(A támogatás nem fordítható a pályázati 
programban megjelölt üvegablak 
rekonstrukciójára.)   800 000 

Farkas Zsolt 
Zeneképzelet - zenés-verses utazás 
óvodásoknak  490 000 

Erlin Galéria Alkotó és Előadó-
művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. 

Erlin Galéria 2014. évi kiállítási programja  
 500 000 

Medáliák Művészeti Kulturális és 
Oktatási Egyesület 

A ferencvárosi gyermek- és ifjúsági kultúráért 
 210 000 

PDSIGN Kft. 
3D 2014 Kiállítás/a Design Hét Budapest 2014 
fesztivál időtartama alatt 

 0 

Roma Kulturális és Sport IX. KHE 
Roma Képzőművészeti alkotó műhely 
működtetése és fejlesztése, kulturális 
rendezvények szervezése és lebonyolítása 

 700 000 
Kovács Éva Rebeka Te is lehetsz mesehős  680 000 
ART 9 Ferencvárosi Képzőművészek 
Egyesülete 

Kiállítás sorozat az Art9 Galériában és más 
helyszíneken  1 892 000 

Csörgei Miklós 
Ünnepi Hangverseny a Középső-Ferencvárosi 
Páli Szent Vince Plébániatemplomban 

 800 000 
Rácz Kálmán Lajosné Harmath Anna 
Anikó 

Kulturális tevékenység támogatása 
 0 
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Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület 
Kulturális programok a Belső-Ferencvárosban 
egy civil művelődési klubban 

600 000  

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Nonprofit Kft. 

A MUSEION No. 1 Galériában egy fiatal magyar 
szilikáttervező művész önálló kiállítása és a 
kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kortárs 
Magyar Design gyűjteményén alapuló csoportos 
kiállítás megrendezése 

 300 000 

Gyócsi László 
Végzetes győzelem c. történelmi regény, 
Száguldó zarándoklat c. útirajz Erdélyről 

 250 000 
Kandolka Nóra Dalest Ferencváros zenei fejlődéséért  350 000 
Vásárhelyi Antal Harmincöt év a Ferencvárosban  500 000 

LÉK Lakótelepen Élők Környezetéért és 
Jogaiért Egyesület 

Civil szalon 

 1 000 000 
Andrejszki Judit Zenei utazás Európában  1 500 000 

Ráday Soho Kulturális Egyesület 

Múzeumok éjszakája című pályázati program 
keretében utcazene honorárium, szórólap-térkép 
szerkesztés, fordítás, nyomdai előkészítés, 
nyomtatás támogatása   500 000 

Magyar Mozdulatművészeti Társulat 
Nonprofit Kft. 

A Magyar Mozdulatművészeti Társulat gyermek 
és ifjúsági előadásainak bemutatása IX. kerületi 
oktatási intézményekben 

 200 000 
Budapesti Honismereti Társaság Ferencváros hely- és ipartörténetéről  150 000 

 Összesen: 11 620 000 
Határidő: 2014. augusztus 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat a 2014-2017 évre vonatkozó Sport Alap támogatási szerződések módosítására 

Sz-362/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Mezey István alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-362/2014. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HÜB 156/2014. (VIII.27.) sz. 
Határozat 

1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata és a HÜB 96/2014. (V.30.) számú határozatával támogatott sportszervezetek között a 
Sport Alap 2014-2017. közötti 4 évre szóló pályázati támogatás tárgyában létrejött támogatási 
szerződések módosítását az Sz-362/2014. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően. 
Határidő: 2014. augusztus 27. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
2./ A Humán Ügyek Bizottsága felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti 
támogatási szerződés-módosítások aláírásáról. 
Határidő: 2014. augusztus 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Zárt ülést rendelek el. 
 
A 6. sz. és 7. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a HÜB157-168/2014. (VIII.27.) sz. 
határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
 
 
lllyés Miklós: Köszönöm szépen a részvételt. Az ülést bezárom. 

 
 
 
 

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


