Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. október 14-én
14.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mezey István elnök-helyettes,
Gyurákovics Andrea,
Kulpinszky Eleonóra,
dr. Kornya László,
Péter Lajos,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Szabó
József Zoltán jegyző, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető, Apollónia Aranka irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezetőhelyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, dr. Riskó György
Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Dékányné Borsodi Szilvia, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda
munkatársai, dr. Székelyhidi Lívia alpolgármesteri munkatárs, Csizmaziáné Horváth Marianna Polgármesteri és
Jegyzői Kabinet munkatársa, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Dr. Kovács József Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató, Czakóné Dobó Krisztina
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezető, Lengyel Zoltánné Egyesített Bölcsődei Központ
bölcsődevezető, Hrisztov Marianna bölcsődevezető, Szundyné Ihász Erzsébet óvodavezető, Mészáros László
képviselő, Hidasi Gábor külsős bizottsági tag, Kandolka Zita, Káldy Györgyné, Surmanné Keztyűs Tünde
pályázók, Nagyné Dobó Erika, Rózsáné Tengler Katalin, Csősz Anikó, Kormosné Kőrössy Anikó, Árvainé
Komornik Katalin, Geler Róbert.
Mezey István: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal
részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 339/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ A Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
193/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
2./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott
pályázatok elbírálása
198/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése
200/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
5./ A 3301. „Egészségügyi prevenció”előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSB 142/2015.(III.18.) sz.
határozat módosítása
Sz-464/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
6./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti kérelem
Sz-462/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club beszámolójának elfogadására
199/2015., 199/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ A Csicsergő Óvoda és a Kerekerdő Óvoda kérelme
Sz-497/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Személyi térítési díj elengedési iránti kérelem
Sz-463/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ szervezeti és működési szabályzatának
módosítására
Sz-501/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Sport területén érkezett támogatási kérelmek
Sz-496/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
Sz-499/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

(6 igen, egyhangú)

Mezey István: Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a 199/2/2015. sz. - „Módosító indítvány a 199/2015.
sz. előterjesztéshez” című - előterjesztést a holnapi képviselő-testületi ülés tárgyalja majd, mert politikai jellegű
megjegyzéseket tartalmaz, nem szakmaiakat.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
193/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Mezey István: Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy egy jelölt van.
Zombory Miklós: Jó pár igazgató választást megéltem életem folyamán, mint pedagógus, és a Csudafa Óvoda
volt az, ahol ezt szuper pontosan és tökéletesen bonyolították le. Maga a lebonyolítás már eleve tökéletes volt, és
Surmanné Keztyűs Tündét a nevelőtestület 20 igennel, 0 nemmel, egyhangúan megszavazta. Az alkalmazotti
közösségben 36-ból 35 igen szavazatot kapott, valamint a szakértői bizottság is 3 igen szavazattal támogatta. Ezt
kívánom minden olyan jelöltnek, aki valamilyen vezetői beosztásra tör. Láttam, hiszen kint voltam személyesen
az óvodában, hogy maga, a meghallgatás atmoszférája mintaszerű volt. Több óvoda, és egyéb intézmény is
tanulhatna belőle.
Mezey István: Kérem, hívják be Surmanné Keztyűs Tündét.
Surmanné Keztyűs Tünde pályázó belépett az ülésterembe.
Mezey István: Tisztelettel köszöntjük. Kívánja szóban kiegészíteni a beadott pályázatát?
Surmanné Keztyűs Tünde: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Szeretnék röviden bemutatkozni.
Surmanné Keztyűs Tünde vagyok, a Csudafa Óvoda Óbester utcai székhelyén dolgozom óvodapedagógusként.
Gyermekkori álmom valósult meg azzal, hogy immáron 30 éve óvónőként dolgozhatok. Felvételt nyertem a Bem
József Óvónőképző Szakközépiskolába, ahol 1985-ben leérettségiztem. Ekkor kezdtem óvodapedagógusi
munkámat a IX. kerületi, Friss Utcai Óvodában, ahol sajnos csak egy tanévet dolgoztam végig. Ezt követően,
1986 augusztusában áthelyezésre kerültem az Óbester Utcai Óvodába - mai nevén a Csudafa Óvodába-, ahol
ma is dolgozom. Közben, 1997-ben elvégeztem a szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolát, ahol
megszereztem első diplomámat. Már akkor - sőt előbb is - körvonalazódott bennem, hogy az óvodai zenei
nevelés az, ami igazán közel áll hozzám, és ezzel tudnám legjobban fejleszteni a gyermekek képességeit. Nagy
örömömre szolgált, amikor a vezetőm megbízott a Zeneóvoda vezetésével, illetve a kerületben zenei mentorként
is működhettem. A mai napig a kerület óvodapedagógusainak, nevelőtestületeinek tartok bemutatókat és
előadásokat, módszertani kérdésekben segítem munkájukat. Éppen ezért gondoltam úgy, hogy szükséges
tovább képeznem magam főleg ezen a területen. Első szakvizsgámat 2004-ben szereztem meg a Debreceni
Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán, Hajdúböszörményben az óvodai zenei nevelés legújabb
elméleti és gyakorlati ismereteivel kapcsolatban. Amikor vezető-helyettessé nevezett ki az óvodavezetőm, akkor
úgy gondoltam, hogy a második szakvizsgámat is megszerzem. Nagyon friss diplomával rendelkezem, júniusban
kaptam meg a szakvizsgás diplomámat, melyhez a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-vezető képzését
végeztem el.
Jól tudom, hogy ez az óvodavezetői pályázat egy nagy és új kihívás számomra. Tisztában vagyok vele, hogy
teljesen más feladatok várnak, mint óvodapedagógusként. Annak köszönhetően, hogy augusztus 1. óta
óvodavezető-helyettesként ellátom a vezetői teendőket is, most már egyre szélesebb látókörrel belelátok az
óvodavezetői munkába, és tudom, hogy mekkora felelősséggel jár. Mindemellett úgy gondolom, hogy az
értékeim, a gyermekek tisztelete, szeretete, elfogadása, az egymás iránti tisztelet, tolerancia mind-mind
megmarad, ha egyszer óvodavezető leszek, és így egy kicsit másképp tudok tenni a gyerekek érdekeiért, a
családokkal való kapcsolattartásért. Nagy felelősséggel jár ez a feladatkör, ezt most a gyakorlatban is átérzem.
A Csudafa Óvoda értékeire és hagyományaira szeretnék építeni, ezeket mindenféleképpen meg szeretném
tartani, és az innovációs feladatokat erre építve valósítanám meg.
Úgy gondolom, hogy egy szervezet akkor működik jól, ha jó, harmonikus légkört, környezetet biztosítok, illetve ha
a belső emberi erőforrásokat pozitív irányba kiaknázom. Gondolok itt a továbbképzésekre, hiszen eredményes és
hatékony munkát csak akkor tudunk végezni csapatszellemben, illetve önállóan, ha jól képzett szakemberekkel
dolgozunk. A pedagógusok továbbképzését ezért mindenféleképpen támogatom, ami a Csudafa Programhoz is
kapcsolódik, illik. Nagyon fontosnak tartom, hogy a pedagógusok munkáját segítő munkatársakat is tovább
képezzem. Intézményemben ambiciózus dadus nénik dolgoznak. Preferálom a dajkaképzőt, illetve támogatom az
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érettségi megszerzését. A szó szoros értelmében szeretném megvalósítani az óvodapedagógus és a dajkák
közötti nevelői, nevelő-társi viszonyt, hogy nevelőtársakként tudjanak működni. Ebben az ügyben
mindenféleképpen az én feladatom lesz, hogy úgy szervezzem és irányítsam a munkát, hogy eredményben
gazdag munkát tudjanak végezni, együtt tudjanak dolgozni az óvodapedagógusok a dajkákkal.
A családokkal való kapcsolattartást is nagyon fontosnak tartom, hiszen főleg a telephelyünkre - ami a Kén
utcában helyezkedik el - hátrányos, halmozottan hátrányos, és veszélyeztetett helyzetű gyermekek járnak. A
pedagógusaink napi szinten szoros kapcsolatban állnak a szülőkkel, ami elengedhetetlen, hiszen a gyerekeknek
alapvető szükségleteiket sem tudják kielégíteni. Fontosnak tartom, hogy programokat kínáljunk a telephelyünkön,
és az ott dolgozó pedagógusokkal együttműködve kiaknázzuk azokat a lehetőségeket, melyekkel kulturális
intézményekbe látogathatnak el a gyerekek. A Roma Programot, hagyományápolást mindenképpen folytatni
szeretném a telephelyünkön. Az is terveim között szerepel a közeljövőben, hogy a két nevelőtestület, vagyis a
székhely és a telephely nevelőtestülete szorosabb kapcsolatot alakítson ki egymással. Fontosnak tartom, hogy a
székhelyen dolgozó pedagógusok megismerjék a telephelyen dolgozó pedagógusok munkáját, hiszen ők más
fajta feladatokat látnak el, és úgy gondolom, hogy ebbe is bele kell látni. A mindennapi kommunikáció mai napig
jól működik a telephellyel, de hiányolom a közös programokat, és szeretném ezt erősíteni.
A fenntartóval mindenféleképpen naprakész, és jó szakmai kapcsolatot szeretnék fenntartani. Természetesen a
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központtal is harmonikus kapcsolatot szeretnék továbbra is ápolni. Az
intézmény külső és belső kapcsolatrendszerét folyamatosan ápolom. Itt nem csak a családokra gondolok, hanem
a szakszolgálatokkal, a családsegítőkkel való kapcsolatra, főleg a telephelyünkön, ahol a gyermekvédelem napi
kérdésként merül fel a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek miatt.
Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy támogatom az Önkormányzat azon próbálkozásait, terveit, és
programjait, amelyek a környezetvédelemmel, az egészséges életmóddal kapcsolatban történnek, hiszen a mi
óvodánknak is egyik alappillére a környezetvédelem, és a környezettudatosság. Az egészséges életmóddal
kapcsolatban pedig szeretném elmondani, hogy Magyar Gábor mozgás-eszközrendszerével szeretném
fejleszteni a tornaszobákat mind a két telephelyen és a székhelyen is. A tornaterem, csoportszobák, könyvtárunk
eszközfejlesztését folyamatosnak tervezem. A nyár folyamán nagy felújítás történt a székhelyünkön, elektromos
hálózatunkat újították fel, így a takarékos gazdálkodás most már megvalósul. Modern világítás rendszerünk van.
Ezt a fejlesztést szeretném folytatni a jövőben. A székhelyünk új szárnyán nagyon régi ablakok vannak, ezért a
nyílászárók cseréjét tervezem, illetve fontosnak tartom a csoportszobák parkettázását is a linóleum
lecserélésével, mert az melegebb hőhatást biztosít a gyerekek számára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Mezey István: Köszönjük szépen a tartalmas beszámolót és pályázatot. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy
kívánnak e a pályázótól kérdezni?
Zombory Miklós: Említettem, hogy kint voltam az óvodában, és dicséretes volt, hogy azokat a kérdéseket,
amiket feltettek a kollégák, és az alkalmazotti közösség, azokat nagyjából itt is megválaszolta, és kiegészítette a
pályázatát. Ennek nagyon örülök. A szokásrenden, jelenlegi működésen, házirenden kíván változtatni? Második
kérdésem a dajkák védelmében szól. Milyen továbbképzési lehetőségeket, együttműködést tud felajánlani a
dajkáknak? Mire számíthatnak a dajkák?
Surmanné Keztyűs Tünde: Valóban megkérdezték a házirenddel kapcsolatosan ezt, de nem kívánok gyökeres
változásokat eszközölni. Egyetlen változtatást terveztem. Az új szárnyunkon olyan szűkek a folyosók, hogy eddig
nem tudtak bejönni a szülők, de úgy gondolom, hogy a napi kapcsolattartás a pedagógusokkal, és a napi
kommunikáció hiánya miatt ezt megengedném. Ennyi változás lenne.
A dajkákkal kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy a dajkaképzőt és az érettségit mindenféleképpen
támogatnám.
Mezey István: Kérem, szavazzunk Surmanné Keztyűs Tünde pályázatának elfogadásáról a 193/2015. számú
előterjesztés alapján.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 340/2015. (X.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 193/2015. sz. – A
Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása” című – előterjesztést,
azzal a kiegészítéssel, hogy a Csudafa Óvodai óvodavezetői munkakör ellátásával Surmanné Keztyűs Tündét
bízza meg.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Surmanné Keztyűs Tünde pályázó elhagyta az üléstermet.
2./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott
pályázatok elbírálása
198/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Mezey István: Két pályázót hallgatunk meg ábécé sorrendben. Kérem az első pályázót, Kandolka Zitát.
Kandolka Zita pályázó belépett az ülésterembe.
Mezey István: Köszöntjük a bizottság ülésén. Az lenne a kérésünk, hogy 4 perc maximális időlimitben egészítse
ki pályázatát.
Kandolka Zita: Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök. Kandolka Zita vagyok. Remélhetőleg most egy nagyon
izgalmas feladat előtt állok. A pályázatomban sok minden szerepel, melyekből két dolgot a szakmai
meghallgatásnál említettem meg, és ezeket most is kiemelném. Az egyik, az intézmények energetikai
felülvizsgálati terve, ami természetesen akkor készülhet el, ha megbíznak ezzel a feladattal. Nagyon sok
nyerhető, nagyon egyszerű megoldásokkal. Ez egy Európai Uniós gyakorlat, ami már itt, Magyarországon is
megvalósulni látszik, és nagyon jó példákat láthatunk rá bölcsődei intézményekben Pest megye területén. Úgy
gondolom, hogy könnyen lehet alkalmazni és sokat nyerhetünk vele.
A szakmai meghallgatáson szóba került a nemzetközi kommunikáció témája is, ami alatt azt értem, hogy bár
külföldi testvérintézménye egy bölcsődének nem igen szokott lenni, és ez nem egy bevett gyakorlat, de nagyon
sok nyerhető vele. Példának hoztam fel Hollandiát, mert nekem, személy szerint ott vannak bölcsődei
gondozásban ismeretségeim, és ott lehetőség lenne megvalósítani egy olyan kommunikációt, aminek a
végeredményeképpen esetleg testvérintézménnyé válhatna valamelyik egyesített bölcsődei intézmény. Ezzel is
sok nyerhető, hiszen ezek a testvérintézmények felújításban, technikai felszerelésben, játékeszközökben,
mozgáseszközökben támogatják a testvérintézményeiket. Románia területén is rengeteg példa van már erre. Ez
azért hiányzott még a pályázatomból, mert fel szerettem volna venni a kapcsolatot az illetékesekkel, hogy
megtudjam, ez mennyire adaptálható az itteni Önkormányzatnál, Magyarországon, illetve hogy egyáltalán
adaptálható e. Nagy örömömre azt tapasztaltam, hogy teljesen nyitottak. Így elindulhat egy kommunikáció, ami
nem azt jelenti, hogy holnap eredménye lesz, de 5 év hosszú távlatában ez egy nagy és előremutató lépés lenne.
Ezeket gondoltam kiegészítésként elmondani. Ha esetleg az önéletrajzom, vagy bármi más kapcsán kérdés
merül fel, szívesen válaszolok.
Mezey István: Köszönjük szépen a megjelenést. A Képviselő-testület a holnapi napon fogja meghozni döntését,
ezért várjuk a 15:00 órakor kezdődő ülésre.
Kandolka Zita pályázó elhagyta az üléstermet.
Káldy Györgyné pályázó belépett az ülésterembe.
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Mezey István: Szeretettel köszöntjük a bizottság ülésén. Azt szeretném kérni, hogy röviden egészítse ki
pályázatát, és miután nem mindnyájan ismerjük, kérem, röviden mutatkozzon be 4 perc időkeretben. Utána
természetesen az adódó kérdésekre is kérjük, hogy válaszoljon.
Káldy Györgyné: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelent vendégeket. A pályázatomhoz
igazából nincsen hozzáfűznivalóm. Pár szóban szeretnék bemutatkozni, hiszen ahogy említette, nem mindenki
ismer. Vecsésen élek a családommal, férjemmel és gyermekeimmel. A férjemmel 20 éve élünk boldog
párkapcsolatban és két kamasz gyermeket nevelünk, egy 17 éves lányom, és egy 14 éves fiam van. 1997-ben
szereztem meg a csecsemő- és kisgyermeknevelői szakképesítést a Móra Ferenc Gimnázium és
Szakközépiskolában, és 1997-től dolgozom a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmény Ráday utcai
bölcsődéjében. Kisgyermeknevelőként helyezkedtem el, és kisgyermeknevelői munkavégzésem mellett mindig is
fontosnak tartottam, hogy odafigyeljek a szakmai tudásom szintentartására, fejlesztésére, ezért önképzésekkel,
továbbképzésekkel mindig fejlesztettem szakmai tudásomat. A főiskolai képzés is mindig a terveim között
szerepelt, így 2014-ben sikeres államvizsgát tettem, majd a nyelvvizsga megszerzése után 2015-ben kaptam
meg a diplomámat. Jelenleg is terveim között szerepel a szakmai továbbképzésem, beadtam a szociális
alapvizsgára való jelentkezésem, melyre éppen a mai napon kaptam választ levélben, mely szerint felvételt
nyertem, így januárban kezdhetem, illetve tavasszal vizsgára mehetek és ezt követően a szociális szakvizsgát is
letehetem. Munkám során mindig fontosnak tartottam a rám bízott gyermekek fejlődését és a családok igényeit.
Mindig figyelemmel kísértem a vezetői feladatokat, és érdeklődtem a vezetői feladatok iránt.
Kisgyermeknevelőként 2003-tól csoportvezetőként is dolgoztam a Ráday utcai bölcsődében, majd 2006-tól
bölcsődevezető-helyettesként tevékenykedtem, 2008-tól pedig az Aprók háza Bölcsődei Központ vezetését
láttam el. 2014. szeptemberétől lehetőséget kaptam intézményvezető-helyettesi állás betöltésére. Ezekben az
állásokban mindig igyekeztem segíteni a kerületi családokat, gyermeket, illetve a kollégákat munkavégzésük
során. Ahogy említettem 1997 óta dolgozom, 18 éve vagyok a bölcsődei szakmában és ezt a 18 évet mind itt,
Ferencvárosban tölthettem el. Kreativitást érzek magamban, hogy intézményi feladatokat tudjak ellátni, és
jelenleg is érzek magamban erőt, kitartást, és rengeteg elszántságot ahhoz, hogy ezt az állást megfelelőképpen
be tudjam tölteni. Ezért is döntöttem úgy, hogy az eddigi tapasztalataimat, ismereteimet szeretném kamatoztatni
az intézményvezetői állásban.
Mezey István: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Holnap, a Képviselő-testület dönt az intézményvezető
kinevezéséről, ezért ott is szeretettel várjuk.
Káldy Györgyné pályázó elhagyta az üléstermet.
Torzsa Sándor: Szeretnék tájékoztatást kérni arról, hogy melyik pályázó hogyan szerepelt a szakértői bizottság,
és a testületek előtt.
Zombory Miklós: Kandolka Zita 1 igen, 2 tartózkodás és 4 nem szavazatot kapott, Káldy Györgyné pedig
egyhangú támogatást nyert a szakértői bizottságtól.
Mezey István: Kérem, szavazzunk Kandolka Zita pályázatának elfogadásáról a 198/2015. számú előterjesztés
alapján.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 341/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 198/2015. sz. – ”A
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok
elbírálása” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
intézményvezetői feladatainak ellátásával Kandolka Zitát bízza meg.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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Mezey István: Kérem, szavazzunk Káldy Györgyné pályázatának elfogadásáról a 198/2015. számú előterjesztés
alapján.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 342/2015. (X.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 198/2015. sz. – ”
A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok
elbírálása” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
intézményvezetői feladatainak ellátásával Káldy Györgynét bízza meg.”
(2 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: A költségvetés módosításával kapcsolatban a szociális, és sport területet érintő kérdésekről
kérem a hozzászólásokat. Ilyenből is jó pár található az előterjesztésben. A teljesség igénye nélkül például a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságában történő előirányzat módosulások kerültek
a költségvetés módosításába, illetve a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények támogatása, és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelme is ide tartozik. Ez utóbbi esetben egy 5 millió forintos
iskolabútor támogatás az, ami a költségvetés módosításában megjelenik.
Egy könyvvizsgálói vélemény is a módosítás mellékletét képezi, ami a bizottságunk szempontjából nem
különösebben releváns, de természetesen ez mindig része a költségvetés, és a költségvetés módosítás
tárgyalásának.
Torzsa Sándor: Ha a beszélgetéseinkre visszaemlékezünk, 2004-ben, amikor a szociális rendeletet elfogadta a
bizottság, volt egy vita annak értelmezéséről, hogy mennyire szűkítjük be a hozzáférési jogosultságokat, kik azok,
akik kaphatnak bizonyos ellátásokat, és, hogy mire „futja” abból a forrásból, amit a költségvetés ehhez a
rendelethez hozzárendel. Akkor elmondtam, hogy szerintem hibás a rendelet olyan értelemben, hogy abból a
költségvetési forrásból, amit oda rendelünk az adott célhoz, abból lényegesen több ember is kaphatna, nem
kellene ennyire beszűkíteni ezt. Voltak a bizottsági ülésen olyan érvek, hogy az Alpolgármesterek nem tudják
megállapítani és pontosan kiszámolni, hogy hányan fogják igénybe venni a támogatásokat. Akkor jeleztem, hogy
szerintem ez nem egészen így van, hiszen ki lehet számolni, legalábbis pontosabban ki lehet számolni azt. Azt
olvastam ki a költségvetés módosításából, hogy az élet jó pár szociális juttatásnál azt igazolta, hogy bizony nem
a költségvetés volt rossz, hanem a szociális rendelet. Abból a forrásból, ami a költségvetésben van, tényleg
többen kaphattak volna védőoltást, vagy ha az adósságrendezési szolgálatot tekintjük, lényegesen többen
lehettek volna arra jogosultak. Abban maradtunk Alpolgármester Asszonnyal – lehet, hogy én emlékszem
rosszul, nyugodtan bólintson, ha nem így van-, hogy én elfogadom az Önök érveit, hogy ezt nem lehet
megállapítani, de október környékén visszatérünk a szociális rendelet ügyére, és a tapasztalatok alapján
megnézzük, hogyan alakultak ezek. Nem a szociális rendeletre tértünk vissza, hanem a költségvetésre, és azt
mondtuk, hogy a szociális rendelet a jó, és a költségvetésben „csapjuk meg” majdnem 100 millió forinttal a
szociális kiadásainkat. Szerintem ez nem jó. Lehetett látni, hogy a szociális rendelet az, ami túlzottan
bekorlátozta a hozzáféréseket, és nem elvenni kellene forrásokat, hanem azt kellene végiggondolni, ami látszik
is, hogy ezek túlzottan be lettek szűkítve, inkább nyissuk meg azokat. Értem, hogy vannak olyan szociális
kiadások, amik kifutók, azok a költségvetési sorok hellyel-közel rendben is vannak, viszonylag pontosan lettek
„megsaccolva”. Azoknál azonban, amelyek „életben maradó” kiadások, vagy szociális intézkedések, azoknál van,
ahol több, mint 80%-al csökkentjük a forrást. Az ilyen mértékű forráselvonás szerintem nem indokolt. Azt azért
hagy jelezzem, hogy ahol van egyfajta emelés - a lakhatás típusú támogatásoknál -, ott azonban kevés az
emelés mértéke. Egy picit többet kell majd még rátenni, hogy elég legyen. Összességében azt javaslom, és
kérem, hogy gondoljuk végig a két forduló között, hogy hogyan lehetne ezt racionalizálni, és ha kell, nyúljunk
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hozzá a szociális rendelethez is, mert azt lehet látni, hogy forrás van a költségvetési sorokon, de a szociális
rendeletünk nem teszi lehetővé, hogy ahhoz többen hozzáférjenek. Természetesen mi is javaslatokat fogunk
tenni arra, hogy pontosan hol és mit lehet tenni, lesznek ez ügyben számításaink. Szeretném most jelezni, hogy
túlzó mértékűnek tartom a forráselvonást. Nyúljunk hozzá a szociális rendelethez. Két hónap van hátra az évből,
tudunk nyitni, és nem feltétlenül lenne baj, ha ilyen jellegű elmozdulás lenne.
Kállay Gáborné: Biztosan Ön is tudja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
március 1-jével megváltozott, éppen ezért, nagyon sok biztonsági tartalékot kellett beépítenünk a rendszerbe
annak érdekében, hogy nehogy véletlenül probléma legyen a szociális ellátással. Ahogy Ön is említette, több
szociális ellátási forma megszűnt, átalakult, kivezetésre került, és bejöttek helyette újabb szociális támogatások,
így rengeteg dologgal nem tudtunk számolni, nem lehetett előre pontosan felmérni ezt a helyzetet, március 1. óta
eltelt 6 hónap, és az Iroda most végzi a rendszer pontos áttekintését, annak felmérését. Az elkövetkezendő
időszakban fogjuk meghatározni, hogy mik azok a területek, ahol szükséges módosítani a rendeletünket.
Természetesen az, hogy most ezzel a költségvetés módosítással ez az összeg innen kikerül, nem azt jelenti,
hogy a jövő évben nem fog megjelenni újra a költségvetésben. A tapasztalatok alapján el fogjuk tudni dönteni,
hogy melyek azok a területek, ahova több pénzt tudunk betenni, és melyek azok, amik továbbra is ebben a
helyzetben tarthatók.
Torzsa Sándor: Nagy tisztelettel vagyok Alpolgármester Asszony iránt, de jelzem, hogy a válaszát nem tudom
elfogadni. Ha egy 10%-os tartalék lenne, akkor ez elfogadható válasz lenne, de vannak olyan költségvetési
sorok, amelyek 80% plusz pénzt tartalmaznak. Értem, hogy óvatosak voltunk, de azért nem hiszem, hogy 80%
plusz pénzt kell mindenhova odatenni. Van, amelyik költségvetési sornál ez 60%. Szerintem ez azt jelenti - lehet
én értelmezem rosszul, és ha minden tételnél 80% plusz van beszámítva, akkor elnézést kérek, de szerintem
nem így van -, hogy a rendeletet amelyik „kiszabja” ezeket a pénzeket, az rossz. Ha nem 80%-os plusz források
lennének bizonyos költségvetési sorokon, akkor Alpolgármester Asszonynak azt mondanám, hogy igaza van, el
tudom fogadni ezt a választ. Még egyszer mondom, ilyen sor a védőoltás és az adósságkezelési szolgálat. Ne
feltétlenül ragadjunk bele az előbbi érveinkbe, egy picit nézzük tárgyilagosan azt, hogy a számok mást mutatnak,
benne van a mozgástér. Ha 10-20 %-ot „lecsippentünk”, akkor lehet, hogy igaza van, és nincs már mozgástér, de
80%-os mozgásterünk van.
Kállay Gáborné: Változatlanul fenntartom, amit elmondtam. Olyan helyzet állt fenn márciusban, amit nem
tudtunk pontosan felmérni, és olyan „fékeket kellett beraknunk” a rendszerbe, amiket egyszerűen be kellett. Ezt
nyilvánvalóan nem sikerült pontosan felmérnünk, de azt gondolom, hogy a következő időszakban meg fogjuk
tudni oldani ezt a helyzetet és módosítani fogjuk a szociális rendeletet. A hozzánk befutott lakossági reakciókból
nem derül ki az, hogy ez a rendszer nem működik jól. Kevés olyan bejelentés érkezett a lakosság részéről, ami
azt bizonyítaná, hogy az emberek nem kapják meg azokat a szociális támogatásokat, amiket eddig megkaptak,
de természetesen a rendszerben benne van a lehetőség, és ezt be is fogjuk építeni a következő évben.
Mezey István: Első fordulós költségvetés módosításról, és nem szociális rendeletről szeretném a további vitát.
Péter Lajos: Azt olvastam és hallom ki ebből, hogy nincs tapasztalata ennek az egésznek. Legalább egy, másfél
év kell ahhoz, hogy egy statisztikát el lehessen készíteni. Arra lennék kíváncsi, hogy mi az a három segély, amit
minimálisan lehet ettől függetlenül emelni és melyeket csökkenteni? Azt olvasom, hogy jelen ismeretek alapján
látható ez, de mi látható? Melyik az a segély? Mihez képest? Mi történt fél év, háromnegyed év alatt, ami jelen
pillanatban látható?
Kállay Gáborné: Pontosan most mondta azt, hogy hat hónap után felelőtlenség lenne ezt meghatározni.
Jelenleg folyik a munka, az elmúlt hat hónap tapasztalatainak feldolgozása, éppen ezért felelőtlenség lenne most
azt mondani, hogy ez vagy az a támogatás az, amit emelnénk, illetve csökkentenénk. Ez egy hosszabb folyamat,
de a jövő évben mindenféleképpen módosítanunk kell a rendeletet.
Mezey István: A költségvetés módosítás második fordulójáig természetesen várjuk módosító javaslataikat, sőt a
szociális rendelettel kapcsolatban is lehet írásbeli javaslatot tenni mind a bizottság, mind a Képviselő-testület,
mind Alpolgármester Asszony irányába. Kérem, ebben a gondolatkörben folytassuk a vitát.
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Torzsa Sándor: Miért jövőre? Miért jövőre módosítjuk a szociális rendeletet? Igaza van abban, hogy most a
költségvetésről van szó, de a szociális rendelet határozza meg azt, hogy a költségvetésből mekkora forrásokat
tudunk elkölteni. Az én álláspontom szerint a költségvetés jó, és jó számokat tartalmaz. Szerintem a szociális
rendelet az, amelyik beszűkíti ezt a „történetet”. Kérem Alpolgármester Asszonyt, hogy annál a két tételnél,
aminél ilyen mértékű plusz tartalék van - az adósságkezelési szolgálat, illetve a védőoltások -, mindenféleképpen
gondoljuk végig azt, hogy a rendeletet akár még idén módosítsuk. Emellett volt még egy érdemi módosító, azt is
gondolják végig, hogy bár most emeljük a lakhatást segítő támogatást, de az emelés kevés, még legalább 2-3
millió forint kell, mert nem lesz elég az emelés mértéke. Ezeket kérem, hogy gondolják végig.
Kállay Gáborné: Nagyon jól tudja, hogy bizonyos támogatások december 31-ig fognak „kifutni” a rendszerből,
ezért mindenféleképpen időre van szükség. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a költségvetéshez kell szabni a
rendeletet, hanem a rendelethez fogjuk szabni a költségvetést, ezért mindenféleképpen a jövő évben fogjuk
végrehajtani ezt a rendelet módosítását. Úgy gondolom, célszerű megvárni, hogy december 31-el „kifussanak”
azok a támogatások, amik még az előző rendszerből maradtak.
Mezey István: A további véleményeket a költségvetés módosításáról nemsokára megkezdődő szavazásban
lehet szavazatukkal kifejteni. Kérem, szavazzunk a 205/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 343/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 205/2015. sz. „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése
200/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Mezey István: Több csoport létszámtúllépéséről szól az előterjesztés.
Zombory Miklós: A szakértői bizottság által megadott szakvélemény alapján van olyan sajátos nevelési igényű
gyermek, aki nem egynek, hanem kettőnek, vagy esetleg három gyereknek számít, ennek következtében van a
Napfény Óvodában és az Epres Óvodában létszámbővítésre igény.
Mezey István: Kérem, szavazzunk a 200/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 344/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 200/2015. sz. „Óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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5./ A 3301. „Egészségügyi prevenció”előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSB 142/2015. (III.18.) sz.
határozat módosítása
Sz-464/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Mezey István: Korábban az általános iskolák első osztályos kisdiákjainak mozgásszervi szűrésére állapítottunk
meg 700.000 forint támogatást, mely egyéb szűrővizsgálatok miatt okafogyottá vált. Ennek a pénzeszköznek az
elköltésére tett javaslatot Alpolgármester Úr „Nyitott egészségnap” címén. Kérem, szavazzunk az Sz-464/2015.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 345/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301.
számú előirányzat felhasználására hozott ESZSB 142/2015. (III.18.) számú határozat 1. pontjában szereplő
„Általános iskola első osztályos kisdiákjainak mozgásszervi szűrése” kifejezés helyére „Nyitott Egészségnap”
kifejezés lép.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2./ a FESZ KN Kft. részére a „Nyitott Egészségnap” lebonyolítására 700.000 Ft támogatást nyújt és felkéri a
Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
6./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti kérelem
Sz-462/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-462/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról F. B. kérelmére
vonatkozóan.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 346/2015. (X.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.)
önkormányzati rendelet 43. § alapján engedélyezi, hogy F. B. lakos HPV elleni 4 komponensű védőoltásban
térítésmentesen részesüljön.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-462/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról F. B. kérelmére
vonatkozóan.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 347/2015. (X.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.)
önkormányzati rendelet 43. § alapján engedélyezi, hogy F. B. lakos HPV elleni 4 komponensű védőoltásban
térítésmentesen részesüljön.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club beszámolójának elfogadására
199/2015., 199/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: A korábban megítélt 50 millió forint elszámolásáról szól az előterjesztés.
Torzsa Sándor: A módosító indítványt is tárgyaljuk?
Mezey István: Nem.
Torzsa Sándor: Nem baj, de tudjuk, hogy ez itt van. Elolvastam a beszámolót és a módosító indítványt is.
Cinikusan megjegyezhetném, hogy Baranyi Krisztinát meggyőzte a beszámoló, hiszen ő arról döntene most,
hogy támogassuk tovább a Ferencvárosi Torna Clubot, csak bizonyos megkötésekkel. Azért az igazsághoz
hozzátartozik, hogy azt mondhatjuk erre a beszámolóra, hogy ez egy gyorsjelentés. Megnyugtatóbb lenne, ha
kaphatnánk a Ferencvárosi Torna Clubtól egy részletesebb beszámolót, amelyből kiderülne, hogy ezeket a
tételeket pontosan hogyan költötték el. Amennyiben ezt megkapnánk, mindenki számára világos lenne, hogy
ezek a pénzek hogyan hasznosultak. Örömmel olvastam a beszámolóban, hogy az Albert Alapítvány is részesült
ebből a támogatásból. Ez egy jól működő utánpótlás alapítvány, ezért kifejezetten örülök annak, hogy kaptak
ebből a forrásból. Azt azért tudjuk, hogy a személyi költségek mindig a legdrágábbak. Jó lenne pontosan látni,
hogy milyen mértékű személyi kifizetések voltak, hány ember esetében. Ha lenne egy részletesebb beszámoló,
akkor nyilvánvalóan ezek kiderülnének, és mindenki számára egy megnyugtatóbb választ adna, ezért azt
javaslom az előterjesztőnek, hogy ezt a napirendi pontot ilyen formában ne szavazzuk meg, hanem kérjünk a
Ferencvárosi Torna Clubtól, hogy picit részletesebben számoljanak el, hogy jobban kiderüljenek ezek a
költségvetési tételek és egy részletesebb beszámolóról dönthessünk. Javaslom ennek végiggondolását.
Kállay Gáborné: Úgy gondolom, hogy a támogatási szerződésben meghatározott módon elszámolt a
Ferencvárosi Torna Club, ezért nem látom indokoltnak azt, hogy ne döntsünk a beszámoló elfogadásáról.
Mezey István: Kívánja Torzsa Sándor, hogy szavazzunk a napirend tárgyalásáról?
Torzsa Sándor: Nem.
Mezey István: Kérem, szavazzunk a 199/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 348/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 199/2015. sz. „Javaslat a Ferencvárosi Torna Club beszámolójának elfogadására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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A bizottság a 199/2/2015. sz. előterjesztéssel kapcsolatban határozatot nem hozott.
8./ A Csicsergő Óvoda és a Kerekerdő Óvoda kérelme
Sz-497/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: Az előterjesztés szerint más programra kívánják elkölteni a megszavazott pénzösszeget az
óvodák. Kérem, szavazzunk az Sz-497/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Csicsergő Óvoda
kérelmére vonatkozóan.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 349/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hozzájárul, hogy az ESZSB 314/2015. (VI.30.) sz. határozat
alapján elnyert 420.000,- Ft támogatási összeg a Csicsergő Óvoda részéről a „Kirándulás a Katica tanyára:
mozgás és élménypark” pályázati program helyett a „Csákvári kirándulás” programra kerüljön felhasználásra, és
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításának aláírásáról.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-497/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Kerekerdő Óvoda
kérelmére vonatkozóan.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 350/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hozzájárul, hogy az ESZSB 314/2015. (VI.30.) sz. határozat
alapján elnyert 255.000,- Ft támogatási összeg a Kerekerdő Óvoda részéről a 2015. október 15. és 2015.
december 15. között kerüljön felhasználásra, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási
szerződés aláírásáról.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
9./ Személyi térítési díj elengedési iránti kérelem
Sz-463/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: Kérem, hogy támogassák a személyi térítési díj tartozás elengedését.
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-463/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 351/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy É. H. lakos, kiskorú É. D. átmeneti gondozása után
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fizetendő 33.860 Ft összegű személyi térítési díj tartozásának összegét, – a kérelmező szociális
válsághelyzetére tekintettel – elengedi.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
10./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ szervezeti és működési szabályzatának
módosítására
Sz-501/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-501/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 352/2015. (X.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú rendelete 8.
számú melléklet II. fejezet A. bekezdése 2. pontjában kapott felhatalmazása alapján a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1./
Az SZMSZ I. fejezet „ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” 2. pontja az alábbiakra módosul:
2. Jogszabályi háttér
Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg:
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 370/2011. (XII.31.) Kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 33/1998. (VI.24) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről
2./
Az SZMSZ II. fejezet „Szervezeti alapadatok” 1. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:
„1. Intézményi azonosítók
Az intézmény megnevezése: Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetetési Központ
Az intézmény székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.
A költségvetési szerv telephelyei:
Telephely címe
1 1095 Budapest, Mester u. 19.
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2 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
3 1095 Budapest, Gát u. 6.
4 1097 Budapest, Thaly K. u. 17.
5 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
6 1095 Budapest, Mester u. 67.
7 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.
8 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.
9 1096 Budapest, Vendel u. 1.
10 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c.-8.
11 1096 Budapest, Telepy u. 17.
12 1098 Budapest, Lobogó u. 1.
13 1098 Budapest, Lobogó u. 1.
14 1098 Budapest, Toronyház u. 21.
15 1098 Budapest, Napfény u. 3.
16 1092 Budapest, Köztelek u. 8.
17 1098 Budapest, Toronyház u. 21. J. 1.
18 1096 Budapest, Vendel u. 14-16.
19 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 03041 hrsz.
20 8638 Balatonlelle, Erdősor u. 3.
21 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.
22 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.
23 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 36.
24 1094 Budapest, Viola u. 31-33.
25 1097 Budapest, Óbester u. 9.
26 1095 Budapest, Soroksári út 136.
27 1094 Budapest, Liliom u. 15.
28 1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
29 1092 Budapest, Erkel u. 10.
30 1092 Budapest, Erkel u. 12.
31 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.
32 1098 Budapest, Napfény u. 4.
33 1091 Budapest, Hurok u. 9.
34 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
35 1098 Budapest, Toronyház u. 17/b.
36 1092 Budapest, Ráday u. 18.
37 1095 Budapest, Mester u. 5.
38 1095 Budapest, Gát u. 3.
39 1093 Budapest, Török Pál u. 3.
40 1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.
41 1096 Budapest, Haller u. 27.
„Az SZMSZ II. fejezet I. pontja az alapító okirat száma, alapító okirat kelte, irányító szerv neve, irányító szerv
székhelye, az intézmény jogállása vonatkozásában nem módosul.”
„Az intézmény gazdálkodási besorolása: gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv”
Az SZMSZ II. fejezet I. pontja az intézmény gazdálkodási besorolása, az intézmény törzskönyvi azonosító
száma, adószám, KSH statisztikai számjel, szervtípus, szektor, pénzügyi körzet, KSH területi számjel,
bankszámlaszámok, bankszámla vezető fiók vonatkozásában nem módosul.
„Az intézmény meghatározott közfeladata: intézmény üzemeltetési feladatok ellátása, valamint 2013. január 1jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a 76. § (1) és
(3) bekezdésében részletezett működtetési feladatok ellátása.
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 9. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatok ellátása.
Szervezeti egységként felelős a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának
és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási,
beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési
szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok
teljesítéséért.”
„Vagyon feletti rendelkezési jogkör: a székhelyül szolgáló és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
74.§ (4) bekezdése alapján működtetett ingatlanok a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdona. A korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingó- és ingatlanvagyon
hasznosításáról a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012
(VI.12.) önkormányzati rendelete 14.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján – a hasznosítás időtartamától függőena polgármester, a Gazdasági Bizottság, illetve a Képviselő-testület dönthet.”
Az SZMSZ II. fejezet I. pontja a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje vonatkozásában nem
módosul.
„A költségvetési szerv alkalmazottai:
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban
álló alkalmazottak (közalkalmazotti jogviszony),
- Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti megbízási jogviszonyban állók”
3./
Az SZMSZ II. fejezet 2.1 „Alaptevékenysége” pontjának szövege az alábbiakra módosul:
„Gondoskodik az Alapító működtetési kötelezettségi körébe tartozó oktatási-, nevelési funkciót ellátó köznevelési
intézmények működtetési feladatainak ellátásáról, valamint az elsősorban ezekben az intézményekben tanuló
gyermekek táborozását, üdültetését szolgáló táborok üzemeltetéséről. Előbbiek körében ellátja a
működtetésre/üzemeltetésre rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan vagyon rendeltetésszerű használatának
biztosításával kapcsolatos feladatokat. Az ingatlanokat a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és
egészségügyi előírások szerint üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az ingatlanok vagyonvédelméről és
állagának megóvásáról. Ellát minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban oktatási-,
nevelési funkciót ellátó köznevelési intézmények feladataikat megfelelő színvonalon és biztonságosan
végezhessék el. Biztosítja az intézményi étkeztetést az oktatási-, nevelési funkciót ellátó köznevelési
intézményekben (nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdés ,valamint a 76. § (1) és
(3) bekezdések). Köteles a kijelölt ingatlanok táborként történő biztonságos üzemeltetését biztosítani, valamint
felügyelni és biztosítani az ingatlanok állagának megőrzését. Köteles karbantartani a tábor üzemeltetéséhez
szükséges műszaki berendezéseket, egyéb eszközöket, felszereléseket, biztosítani az intézményi étkezést a
táborozó gyermekek számára.
Gazdasági szervezeti egységként
felelős a működtetési körébe utalt költségvetési
intézmények
költségvetésének tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a
továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a
pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a munkaügyi- és illetmény számfejtési feladatok elvégzéséért, valamint a
költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon
használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért az intézményenkénti munkamegosztási
megállapodásokban meghatározottak szerint.
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Ellátandó alaptevékenység szakágazati besorolása:
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
Kormányzati funkciók szerinti bontásban:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
092120Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092260Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben”
4./
Az SZMSZ III. fejezet 1. „Az Intézmény szervezeti felépítése” pontjának szövege az alábbiakra módosul:
„1. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza.
A szervezet aktuális engedélyezett létszámát a Képviselő-testület határozza meg. 2015. június 1-jétől az
engedélyezett létszámkeret 237 fő.”
5./
Az SZMSZ III. fejezet 2.1.2 „Gazdasági vezető” pontjának 1. mondata az alábbira módosul:
„2.1.2 Gazdasági vezető
Feladata biztosítani a hozzárendelt intézményekben a számviteli-, pénzügyi- és gazdálkodási folyamatok
zavartalan működését.”
6./
Az SZMSZ III. fejezet 2.2.3 „Főkönyvi könyvelő” pontjának szövegében található felsorolás az alábbiakkal
kerül kiegészítésre:
-

„koordinálja, irányítja, ellenőrzi az analitikus könyvelők munkáját.”

7./
Az SZMSZ III. fejezet 2.2.5 „Pénztáros” pontjának szövegében található felsorolás az alábbiakkal kerül
kiegészítésre:
„ - az étkezéssel kapcsolatos befizetések elszámolása, a kedvezményes étkezésben részesülők nyilvántartása,
nyilatkozatok, határozatok összegyűjtése, megőrzése”
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8./
Az SZMSZ III. fejezet a 2.3. Műszaki munkakörök pontja az „Üzemeltetési csoportvezető” ponttal
kiegészül, melynek megfelelően a korábbi 2.3.1 „Műszaki vezető” pont 2.3.2 „Műszaki vezető” pontra
módosul:
„2.3.1 Üzemeltetési csoportvezető
Az üzemeltetési csoportvezető felügyeli, ellenőrzi a FIÜK üzemeltetési körébe tartozó épületek, berendezések
üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását, tisztán tartását, rendeltetésének megfelelő működését.
Feladatai:
- a műszaki vezetők munkájának segítése, ellenőrzése;
- a terv szerinti üzemeltetési feladatok egységes elvégeztetése;
- jogszabályi előírásoknak megfelelő belső műszaki dokumentációk elkészítése, az adminisztráció
egységesítése;
- a szükséges karbantartási szerződések előkészítése, elkészítése;
- az intézmények anyagellátásának tervezése, szervezése, irányítása;
- az érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, a villámvédelmi berendezések
felülvizsgálatának határidőben történő elvégeztetése, a jegyzőkönyvezett hibák kijavíttatása;
- a Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv meglétének, hatályosságának, jogszabálynak előírásoknak való
megfelelőségének ellenőrzése, határidőre történő elkészíttetése;
- a Munkavédelmi szabályzat meglétének, hatályosságának, jogszabályi előírásoknak való
megfelelőségének ellenőrzése, határidőre történő elkészíttetése;
- hatóságokkal (ÁNTSZ, tűzoltóság, stb.) való kapcsolattartás;
- részvétel az ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, beruházások előkészítésében, kapcsolattartás a
Felújítási Irodával;
- kárrendezési ügyek intézése a biztosítóval;
- intézményi szintű karbantartási terv elkészítése;
- félévenként helyzetértékelés készítése, amely tartalmazza az elvégzett munkálatok felsorolását, a
szükséges megelőzési intézkedések jegyzékét;
- a nettó 100.000 Ft-ot meghaladó munkálatok szükségességének felülvizsgálata, az elvégzett munkák
ellenőrzése;
- munkabalesetek kivizsgáltatása, részvétel a jegyzőkönyvek felvételében;
- munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatások megtartásának megszervezése;
- kapcsolattartás a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával megbízott szervezet képviselőjével, az
elvégzett munkák teljesítésének ellenőrzése, igazolása;
- évenkénti helyzetértékelés készítése az egyes intézmények tűzvédelmi-, munkavédelmi helyzetéről,
mely tartalmazza az elvégzett teendők felsorolását, a szükséges megelőzési intézkedések jegyzékét;
- a „mozgó” karbantartók munkájának irányítása, ellenőrzése;
- valamennyi egyéb a munkaköréhez kapcsolódó feladat ellátása, mellyel a gazdasági vezető, illetve az
intézményvezető megbízza.”
9./
Az SZMSZ III. fejezet 2.3.1 „Műszaki vezető” pontjának szövege az alábbiakra módosul:
„2.3.2 Műszaki vezető
A műszaki vezető biztosítja az intézményüzemeltetéssel, a műszaki és gondnoki teendőkkel kapcsolatos
feladatokat. Biztosítja a hozzárendelt épületek, berendezések üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását,
tisztán tartását, rendeltetésének megfelelő működését. Ezen belül feladata:
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-

az üzemeltetéshez kapcsolódó munkakörökhöz tartozók (karbantartók, takarítók, portások, konyhai
dolgozók) munkájának irányítása, ellenőrzése, összehangolása, szabadság-igények összegyűjtése,
helyettesítések megszervezése,
az ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos teendők irányítása,
az üzemeltetés, fenntartás, működtetés feltételeinek biztosítása,
az egyes intézmények anyagellátásának (tisztító szerek, karbantartási anyagok) tervezése, szervezése,
biztosítása,
a tárgyi eszközök, műszaki berendezések üzemeltetésének, karbantartásának, javításának tervezése,
szervezése, biztosítása,
külső munkavállalók által végzett karbantartási munkák ellenőrzése, felügyelete,
a felügyelete alá tartozó épület, udvar, telek állapotának napi rendszerességgel történő ellenőrzése a
rendellenességek, károk, balesetveszély megszüntetése érdekében,
a vagyonvédelemre, az épület zárhatóságára, a riasztókészülékek működésére vonatkozó napi
ellenőrzés,
részvétel az éves leltározásban,
feladata az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, villámvédelmi berendezés felülvizsgálat
határidőben történő elvégeztetése,
hatóságokkal (ÁNTSZ, tűzoltóság, stb.) történő kapcsolattartás,
részvétel a tűzriadó terv időszakonkénti gyakoroltatásának lebonyolításában,
évenkénti helyzetértékelés készítése az egyes intézmények tűzvédelmi, munkavédelmi helyzetéről, mely
tartalmazza az elvégzett teendők felsorolását, a szükséges megelőzési intézkedések jegyzékét,
a tűzoltó készülékek negyedévenkénti időszakos szemrevételezéses ellenőrzése,
Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv meglétének, hatályosságának ellenőrzése, határidőre történő
elkészíttetése,
Munkavédelmi szabályzat meglétének, hatályosságának ellenőrzése, határidőre történő elkészíttetése,
munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatások megtartásának megszervezése,
kapcsolattartás a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával megbízott szerezet képviselőjével, az
elvégzett munkák teljesítésének ellenőrzése, igazolása,
részvétel az ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, beruházások lebonyolításában,
napi kapcsolattartás az egyes intézmények csoportvezetőjével.”
10./
Az SZMSZ III. fejezet 2.3. Műszaki munkakörök pont a 2.3.3. „Műszaki Ügyintéző” valamint a 2.3.4.
„Gondnok (táborok)” pontokkal kiegészül:

„2.3.3 Műszaki ügyintéző
segíti a műszaki vezetők munkáját,
árajánlatokat kér, kiértékel,
előkészíti az üzemeltetés körébe tartozó megrendeléseket, szerződéseket, azokat nyilvántartja,
rendszerezi, gondoskodik az átlátható, megfelelő tárolásukról, megőrzésükről,
részt vesz a nyílt beszerzések, pályázatok kiírásában,
összegyűjti, ellenőrzi, nyilvántartja a közüzemi fogyasztásokat, jelzi a szokásostól eltérő fogyasztásokat.
A műszaki ügyintézők munkaköri feladatait, a hozzájuk tartozó intézmények tételes felsorolását a névre szóló
munkaköri leírásuk tartalmazza.
2.3.4 Gondnok (táborok)
gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásáról,
gondoskodik az épületek tűzrendészeti előírásoknak való megfelelésről,
gondoskodik az épületek tisztaságáról, fűtéséről, valamint meleg vízzel való ellátásáról,
intézkedik az épületben, berendezési tárgyakban bekövetkezett kár, rongálódás, üzemelési hiba esetén,
az épület nagy és kis értékű tárgyi eszközeiről nyilvántartást vezet, előkészíti a selejtezést, gondoskodik
a selejtezett eszközök elhelyezéséről,
irányítja és ellenőrzi a tábor állományában foglalkoztatott dolgozók munkáját, szükség esetén
megszervezi helyettesítésüket,
érkezéskor és induláskor gondoskodik a gyermekek csomagjainak szállításáról,
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-

felel a tábor működését szabályozó előírások betartásáért, betartatásáért,
felelős a turnusváltások közötti időben történő takarításért, a szennyes és tiszta textíliák elszállításáért,
közreműködik a tábor új berendezési tárgyainak beszerzésében, gondoskodik azok átvételéről és a
megfelelő helyiségben történő tárolásáról.
A gondnoki feladatok részletes leírását a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza.”
11./
Az SZMSZ III. fejezet 2.7.5 „Anyagbeszerző” pontjának szövege az alábbiakra módosul:
„2.7.5 Anyagbeszerző
Feladatai:
- összegzi a beérkezett igényeket;
- megtervezi az aktuális beszerzések időrendjét;
- beszerzi az üzemeltetési csoportvezető által jóváhagyott anyagokat;
- kiszállítja az intézményekbe, szállítólevéllel átadja a helyi csoportvezetőnek;
- kezeli az árubeszerzéshez kapcsolódó dokumentumokat, eljuttatja azokat az illetékes munkatársakhoz.
Részletes munkaköri feladatait a névre szóló munkaköri leírása tartalmazza.”
12./
Az SZMSZ III. fejezet 2.7 Üzemeltetési munkakörök pontja a „2.7.7. Oktatás-technikus”, a „2.7.8
Hangszertáros”, valamint a „2.7.9 Kertész” pontokkal kiegészül:
„2.7.7. Oktatás-technikus
Feladatai:
- A stúdió leltárában lévő eszközökről, hang és videokazettákról nyilvántartást vezet. Pontosan rögzíti a
kiadott és visszavitt eszközök időpontját, az átvevő nevét és a kiadott eszköz típusát (gyári szám)
- A javításra szoruló eszközöket vagy helyben megjavítja, vagy ha ez nem lehetséges, gondoskodik azok
szervizbe való szállításáról, ill. műszerész kihívásáról. Jelzi a gondnoknak a javításokhoz szükséges
alkatrészeket, műszereket.
Összeírja a szükséges eszközöket és jelzi a gondnoknak. (magnó, videó, kazetták stb.)
- Részt vesz az évenkénti leltározásban és javaslatot tesz a selejtezésre, illetve hiánypótlásra.
- A pedagógusok részére kazetta és lemezmásolást végez, szükség szerint.
- Iskolai ünnepélyeken és rendezvényeken biztosítja a hangosítást.
- Figyeli a rádió és a televízió műsorát, és felveszi az oktatáshoz felhasználható műsorokat. Tanári
kérésre, videóra felvesz egy-egy élő oktatási órát.
- Figyelemmel kíséri a technikai eszközök elhasználódását, a technológiák fejlődését, új eszközök
megjelenését az oktatásban. Javaslatot tesz a technikai eszközök fejlesztésére, az új technikák
bevezetésére.
- Részt vesz az iskolai emlékműsorok hanganyagának elkészítésében, ezeket CD-re rögzíti.
- Segíti az iskolai színjátszó csoportok munkáját a hang és fényrendszerek létrehozásában,
fejlesztésében, működtetésében, a szükséges hangeffektusok, bejátszandó zenék és szövegek
elkészítésében, a műsorok korszerű adathordozókon való rögzítésében.
- Betelepíti és működteti az egyedi igényű előadásokhoz szükséges eszközöket.
Részletes munkaköri feladatait a névre szóló munkaköri leírása tartalmazza.
2.7.8 Hangszertáros
Feladatai:
- a hangszerállomány és tartozékok nyilvántartása, beleértve a külső iskolákba kihelyezett hangszereket
is,
- a hangszerek és tartozékok kiadása, jelzi az új hangszerek beszerzését, azoknak leltári számot igényel,
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- a hangszerkölcsönzési kötelezvényt pontosan kitölti,
- a hangszereket és a tartozékokat visszavételezi.
Részletes munkaköri feladatait a névre szóló munkaköri leírása tartalmazza.
2.7.9 Kertész
Feladatai:
- Tavasztól őszig gondozza a kertet: az intézményvezetővel való megbeszélés alapján kijelöli és elkeríti a
virágágyásokat, elvégzi a talaj-előkészítési műveleteket, biztosítja a talaj termőképességét
(műtrágyázás, tápoldatok).
- Időben elülteti az egy– és kétnyári virágokat, valamint évelő növényeket telepít, azokat folyamatosan
öntözi, gondozza. Rendszeresen gyomtalanít a kertben és az udvaron is, a pázsitot fűnyírással és
locsolással karbantartja.
- Esztétikai igénnyel és szakértelemmel cserjéket és fákat ültet, a meglévő fás szárú növényeket metszi,
a sérüléseket lekezeli, rendben tartja a fákat, bokrokat.
Részletes munkaköri feladatait a névre szóló munkaköri leírása tartalmazza.”
13./
Az SZMSZ IV. fejezet 1.2 „Egyéb dokumentumok” pontjának szövege az alábbiakra módosul:
„Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:
SZMSZ), valamint annak mellékletét képező Adatkezelési szabályzat. Az SZMSZ-hez a szakmai és gazdasági
munka végzését segítő különféle belső szabályzatok kapcsolódnak:
- Munkamegosztási megállapodások
- Pénzügyi és számviteli szabályzatok:
o Számviteli politika
 Leltárkészítési és leltározási szabályzat
 Eszközök és források értékelési szabályzata
 Számlarend
 Bizonylati rend és bizonylati album
 Pénzkezelési szabályzat
 Önköltség számítási szabályzat
o Gazdasági ügyrend
o Kötelezettségvállalási, utalványozási és érvényesítési szabályzat
o Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
o Közbeszerzési szabályzat
- Általános működési szabályzatok:
o Tűzvédelmi szabályzat
o Munkavédelmi szabályzat
o Iratkezelési szabályzat
o Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályzata
o Kockázatok értékelése, kezelése
o Közalkalmazotti szabályzat
o Munkaügyi szabályzat
o Belső ellenőrzési kézikönyv
 Ellenőrzési nyomvonal
 FEUVE
o Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
o Bélyegzők használatának rendje”
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14./
Az SZMSZ IV. fejezet 3. „A helyettesítés rendje” pontjának második bekezdése az alábbiak szerint
kiegészül:
„3. A helyettesítés rendje
Az intézmény dolgozóit Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
engedélyezett létszámban az igazgató alkalmazza.”
15./
Az SZMSZ IV. fejezet 4. „Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség” pontjának szövegében található
felsorolás az alábbiak szerint kiegészül:
„4. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
A 2007. évi CLII. törvény 4.§ a) pontja alapján vagyonnyilatkozat tételre az intézmény igazgatója mellett az alábbi
beosztásban, munkakörben, illetve feladatkör ellátása esetén kötelezett dolgozó:
- gazdasági vezető
- közbeszerzési eljárásokban részt vevő munkatárs
- üzemeltetési csoportvezető
- főpénztáros”
16./
Az SZMSZ V. fejezet 1. „Az SZMSZ hatálybalépése” pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:
„1. Az SZMSZ hatálybalépése
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat …... év ……. hó………………napján Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság jóváhagyásával
lép hatályba és visszavonásig érvényes.”
17./
Az SZMSZ 3. számú mellékletének „Ferencvárosi Intézmény Üzemeletetési Központ Adatkezelési
Szabályzata” 1. „A szabályozás célja és hatálya”, 9. „A tanulók adatainak nyilvántartása”, 10. „Az adatok
továbbítása” pontjainak sorszáma és szövege az alábbiak szerint módosul:
„1. A szabályozás célja és hatálya”
Az SZMSZ 3. számú melléklete 1. pontjának első bekezdése nem módosul.
„A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az intézményben végzett valamennyi személyes adatot tartalmazó
adatkezelésre.
Személyi hatály, mely vonatkozik az intézmény minden dolgozójára, aki személyes, valamint közérdekű adat
kezelésével, tárolásával, szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységet lát el, illetőleg ilyen adatokat tartalmazó
dokumentumokat készít. A szabályzat előírásait alkalmazni kell az intézmény alkalmazottai által vezetett
nyilvántartások, adatbázisok és valamennyi egyedileg kezelt adat illetve dokumentum esetében.”
Az SZMSZ 3. számú melléklete 1. pontjának 4-8. bekezdése nem módosul.
„10. A tanulók, valamint óvodai nevelésben részesülő gyermekek (továbbiakban: gyermek/ek) adatainak
nyilvántartása
Nyilvántartott adatok:
- gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
- szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
- a gyermek, tanuló azonosító száma,
- az étkezési támogatáshoz szükséges adatok,
- a többi adat az érintett hozzájárulásával.”
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„11. Az adatok továbbítása”
Az SZMSZ 3. számú melléklete 11. pontjának első bekezdése nem módosul.
„2. Az intézményen belül a közalkalmazottak, a gyermekek és tanulók személyes adatai – feladat
elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig - csak olyan személyhez továbbíthatók, aki közalkalmazotti
jogviszonnyal illetve tanulói jogviszonnyal, valamint gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos
adminisztratív, illetve szervezési feladatokat lát el.”
Az SZMSZ 3. számú melléklete 11. pontjának 3-8. bekezdése nem módosul.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

(6 igen, egyhangú)

11./ Sport területén érkezett támogatási kérelmek
Sz-496/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mezey István: Két kérelem érkezett az Önkormányzat felé, az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. és
a Siketek Sport Klubja női futsal szakosztálya részéről. A támogatási összegre tennék javaslatot. Az FTC
Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. számára 300.000 forint, illetve a Siketek Sport Klubjának futsal
szakosztálya részére 500.000 forint támogatást javaslok. Kérem, szavazzunk az Sz-496/2015. sz. előterjesztés
„A” határozati javaslatáról az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. kérelmére vonatkozóan, 300.000
forint támogatási összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 353/2015. (X.14.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. részére 300.000 Ft támogatást biztosít a ferencvárosi
óvodások részére megrendezésre kerülő jégkorong toborzó költségeire a 2015. évi költségvetés 3143. Szociális
és köznevelési feladatok költségvetési sor terhére.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Mezey István: Kérem, szavazzunk az Sz-496/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról a Siketek Sport
Klubja kérelmére vonatkozóan, 500.000 forint támogatási összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 354/2015. (X.14.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Siketek Sport Klubja részére 500.000 Ft támogatást biztosít a Siketek Futsal Bajnokok Ligájában történő
részvételre (terembérlet, utazás, szállás, nevezési díj költségekre) a 2015. évi költségvetés 3143. Szociális és
köznevelési feladatok költségvetési sor terhére.
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Határidő: 2015. október 14.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
A 12. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 355/2015. (X.14.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.
Mezey István: Zárt ülést rendelek el. A nyílt ülést bezárom.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Mezey István
elnök-helyettes

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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