Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Humán Ügyek Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Humán Ügyek Bizottsága 2014. július 17-én
13.30 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,
Tornai István.

Hivatal részéről:
Mezey István alpolgármester, dr. Hosszú Károly irodavezető, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, dr. Enyedi
Mária irodavezető-helyettes, Halmai András csoportvezető, Hajdu Erika, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi,
Oláh Anna, dr. Világos István Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Mihályi György önkormányzati tanácsadó,
Gólya Orsolya jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Gedeon Andor – Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgató, Berecz Dénes –
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága munkatársa, Dr. Kovács József Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgálat KKN Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Jelinek Benjamin Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgálat KKN Kft., Czinder Gézáné Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat KKN Kft. igazgatói.
Illyés Miklós: Köszöntöm a Humán Ügyek Bizottságának ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről
megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirend egészéről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
HÜB 135/2014. (VII.17.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Az Inter Galéria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. támogatása
Sz-318/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Lakhatást segítő támogatás
Sz-319/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-320/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-321/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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5./ Méltányossági kérelmek
Sz-322-330/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” program keretében a FESZGYI-vel kötött
együttműködési megállapodás módosítására
Sz-331/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Az Inter Galéria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. támogatása
Sz-318/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-318/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 136/2014. (VII.17.) sz.
Határozat
1.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy nem javasolja a végrehajtás alatt álló Inter Galéria Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-vel történő szerződéskötést.
Határidő: 2014. július 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az Inter Galéria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 500.000.- Ft
támogatási összegének visszavonásával a HÜB 69/2014. (V.14.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
2014. évi
támogatási
egyéb szervezetek, magánszemélyek
2014.évi pályázati program
összeg
(Ft)
Füzes Gergely
Sűrített tér
198 000
Medence Csoport Művészeti és Szolgáltató
Medence programok a Ferencvárosban
Kft.
0
YBL év a Bakáts téri templomban
Ferencvárosi Főplébánia
(A támogatás nem fordítható a pályázati programban
megjelölt üvegablak rekonstrukciójára.)
800 000
Farkas Zsolt

Zeneképzelet - zenés-verses utazás óvodásoknak

Erlin Galéria Alkotó és Előadó-művészeti
Erlin Galéria 2014. évi kiállítási programja
Nonprofit Közhasznú Kft.
Medáliák Művészeti Kulturális és Oktatási
A ferencvárosi gyermek- és ifjúsági kultúráért
Egyesület
PDSIGN Kft.

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

490 000
500 000
210 000

0

2

Roma Képzőművészeti alkotó műhely működtetése
és fejlesztése, kulturális rendezvények szervezése
és lebonyolítása

Roma Kulturális és Sport IX. KHE

Kovács Éva Rebeka
ART 9 Ferencvárosi
Egyesülete

700 000
680 000

Te is lehetsz mesehős

Képzőművészek Kiállítás sorozat az Art9 Galériában és más
helyszíneken
1 892 000
Ünnepi Hangverseny a Középső-Ferencvárosi Páli
Szent Vince Plébániatemplomban

Csörgei Miklós

800 000
Rácz Kálmán Lajosné Harmath Anna Anikó

Kulturális tevékenység támogatása

Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület

Kulturális programok a Belső-Ferencvárosban egy
civil művelődési klubban

0

600 000
A MUSEION No. 1 Galériában egy fiatal magyar
szilikáttervező művész önálló kiállítása és a
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek
kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kortárs
Nonprofit Kft.
Magyar Design gyűjteményén alapuló csoportos
kiállítás megrendezése

Gyócsi László

Végzetes győzelem c. történelmi
Száguldó zarándoklat c. útirajz Erdélyről

Kandolka Nóra
Vásárhelyi Antal

Dalest Ferencváros zenei fejlődéséért
Harmincöt év a Ferencvárosban

regény,
250 000
350 000
500 000

LÉK Lakótelepen Élők Környezetéért és
Civil szalon
Jogaiért Egyesület

1 000 000

Ferencvárosi Opera Klub: FOKról FOKra az opera
világában
950 000
Zenei utazás Európában
1 500 000
Múzeumok éjszakája című pályázati program
keretében utcazene honorárium, szórólap-térkép
szerkesztés, fordítás, nyomdai előkészítés,
nyomtatás támogatása
500 000

Szebenyi Etelka
Andrejszki Judit
Ráday Soho Kulturális Egyesület

Magyar
Mozdulatművészeti
Nonprofit Kft.

300 000

Társulat

Budapesti Honismereti Társaság

A Magyar Mozdulatművészeti Társulat gyermek és
ifjúsági előadásainak bemutatása IX. kerületi oktatási
intézményekben
Ferencváros hely- és ipartörténetéről

200 000
150 000

Összesen:

12 570 000

Határidő: 2014. július 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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2./ Lakhatást segítő támogatás
Sz-319/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
3./ 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-320/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, észrevétel?
dr. Jelinek Benjámin: Az előterjesztésben olvasható lehetőségen kívül jelenleg más megoldás nincs. Logikus,
hogy ha az önkormányzatnak van egy egészségügyi intézménye, akkor az egészségügyi feladat ellátását ennek
az intézménynek delegálja. Nem lesz olyan egyszerű ennek a feladatnak a megoldása, először is találni kell egy
orvost - jelenleg ilyen profil nincsen -, aki idejön, el is mehet menetközben. Úgy néz ki, van egy orvos, és
reméljük, hogy itt marad. Ezenkívül egyéb költségek is felmerülnek majd az indulásnál, kellenek számítógépek,
amelyhez meg kell vásárolni a háziorvosi szoftvert, ennek a díja nagyjából 100.000 forint. Alkalmazni kell egy
orvost és egy asszisztenst is. Összesen az első hónap költségei 1.100.000 forint körül alakulna, de ez később le
fog csökkenni 800.000 forintra. Reméljük, ennél többet nem kell majd erre fordítani. Bíztató, hogy ez az állapot
félévig tart majd legrosszabb esetben, és ez alatt az idő alatt találunk egy orvost, aki majd ezt továbbviszi. Nem
lesz egyszerű megoldani, de menni fog.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-320/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatairól.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 138/2014. (VII.17.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz.
melléklet II. fejezet 3./fb) pontja alapján a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a Dragomedic Kft
egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat ellátási szerződést megszűnését tudomásul veszi 2014. augusztus 31.
napjától, a Dragomedic Kft. által 2014. március 4. napján bejelentett rendes felmondás alapján.
Határidő: 2014. július 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
HÜB 139/2014. (VII.17.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy Polgármester úr gondoskodjon a szükséges megállapodás
megkötéséről az önkormányzat egészségügyért felelős szervével, a FESZ KN Kft.-vel a 8. sz. felnőtt háziorvosi
körzetben helyettes orvos alkalmazása tárgyában, heti 10 óra időtartamban és heti 10 óra rendelkezésre állással,
2014. szeptember 01. napjától 2015. március 31. napjáig.
Határidő: 2014. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

4

4./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-321/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
5./ Méltányossági kérelmek
Sz-322-330/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.
6./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” program keretében a FESZGYI-vel kötött
együttműködési megállapodás módosítására
Sz-331/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Kérdés, hozzászólás?
Torzsa Sándor: Ez egy fontosabb napirendi pont annál, hogy elmenjünk mellette szó nélkül, jó lett volna, ha az
előterjesztő Polgármester úr eljön, hogy tudjunk róla beszélni. Nem nagy összegről van szó, hiszen csak
14.000.000 forintról, ez 7 lakás 2.000.000 forintjával. Érdemes lett volna ezt a pénzt úgy felhasználni, hogy a
Középső-Ferencvárosban zajló tömbrehabilitációt segítse. Úgy érzem, hogy előfordulhat az előterjesztés alapján,
hogy olyan házban élők pályáznak lakásfelújításra, akiknek az elkövetkező években a tömbrehabilitáció
keretében felújításra kerül a lakásuk. Van egy olyan érzésem, hogy a városvezetés lemondott arról, hogy a
tömbrehabilitációt belátható időn belül befejezzék, de lehet, hogy ez nincs így. Végig kellene gondolni, hogy
ezeket a forrásokat, csak olyan önkormányzati bérlakásokban lakók nyerhessék el, akik nem a tömbrehabilitációs
területen belül laknak, hanem azon kívül. Ott is vannak lakások bőven. Azoknak a felújítása valószínűleg soha
nem valósul meg, az önkormányzati felújítási tervek alapján, amelyek csak a tömbrehabilitációs területre
vonatkoznak, de ezeknek az embereknek is szükségük lehet a felújításra. Javaslom, hogy azoknak a házaknak a
lakói, akik a tömbrehabilitációs területen laknak, ne vehessenek részt a pályázatban, csak akik ezen a területen
kívül élnek.
dr. Hosszú Károly: Összességében bruttó 2.000.000 forintról van szó a lakások esetében, és a FESZGYI által
részletesen előkészített listát külön egyeztettük ebből a szempontból a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és
Felújítási Iroda munkatársaival, mert ez az egyik szerződési kötelezettsége volt a FESZGYI-nek, és ennek eleget
tettek.
Illyés Miklós: A lakások közül van olyan, amelyik a tömbrehabilitációs területen van?
dr. Hosszú Károly: Tudomásom szerint nincs ilyen.
Mezey István: Szeretném megköszönni Gedeon Andor úrnak, a FESZGYI igazgatójának és Berecz Dénesnek
ebben a programban való részvételét. Az ellentétes politikai felhangtól eltekintve ez inkább bővítésre javasolható
elképzelés.
70 darab fölötti a száma a tömbrehabilitációban érintett házaknak, és ennyi ház nagyon rövid időn belüli
felújítására egyetlen önkormányzat sem tudna vállalkozni. Nem tartom rossz dolognak, hogy egy felújítandó
épületben egy lakás megújul, élhetőbbé válik.
Egyértelmű, hogy ha 7 lakásra 2.000.000 forint van elosztva, akkor nem teljeskörű felújításról van szó, hanem
élhetőbbé tételről. Fontos szempont, hogy ebben a lakók is részt vesznek. Számos olyan eleme van ennek a
programnak, amelyet inkább bővítésre, erősítésre javasolnék, nem pedig arra, hogy bizonyos lakások
kikerüljenek ebből a rendszerből.
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Pál Tibor: A Fővárosi Közgyűlés döntése, amely múlt héten született a pályázatok esetében, mit jelent a lakóház
felújításoknál a IX. kerületben? Az a szándék, amelyet Ön mond, azt mutatja, hogy nagy bajok vannak ebben a
kérdésben. Tudjuk-e, hogy azt az összeget, amely a Fővárosi Közgyűlés döntése miatt ránk hárul, miből fogjuk
pótolni a költségvetésben?
Torzsa Sándor: Szomorúan hallom, hogy az új Alpolgármester úr máris lemondott a tömbrehabilitáció látható
időponton belüli befejezéséről. Sejtettük, mert utaltak rá jelek, hogy a városvezetés nem tudja ezt menedzselni.
Ezt értjük. Jó lett volna látni, hogy milyen lakások kerülnek felújításra.
Mezey István: Nem keverném össze a tömbrehabilitációt egy modell értékű programmal, amely most a
napirenden szerepel. Nem jó egy modell értékű program indításával - amelyben a lakók részt vesznek, és a saját
lakásukat felújítva próbálnak élhetőbb környezetet teremteni maguknak -, azt sugallni, hogy a teljes
tömbrehabilitációról lemondott volna a városvezetés. Ez egy olyan szintű „összemosás”, amely nem állja meg a
helyét, nem valós. Nyilvánvaló, hogy a tömbrehabilitáció finanszírozását át kell gondolnia a városvezetésnek. A
József Attila Tervben az európai uniós pályázat kapcsán látható, hogy valószínűleg a finanszírozásban egyéb
forrásokat kell majd bevonnia az önkormányzatnak, hogy az egész rehabilitáció töretlenül folytatódjon, ebben
nincs közöttünk vita. Ezeket a forrásokat közösen keressük, és nem gondolom – és függetlenül attól, hogy egy
politikai kampányra készülünk -, hogy bármelyik politikai oldalnak az lenne az érdeke, hogy azon „szenvelegjen”,
hogy a tömbrehabilitációra nem jut elég pénz Ferencvárosban. Arra kérem, a tisztelt ellenzéki képviselő társakat,
hogy ebben a közös forráskeresésben vegyenek részt és tanácsokkal, támogatással lássák el az
önkormányzatot, ne tegyék politikai kérdéssé, és ne keltsenek feszültséget olyan emberekben, akik hosszú idő
óta várnak arra, hogy a házuk sorra kerüljön.
Pál Tibor: Az Alpolgármester úr hozta fel a lakóházfelújítást, de szerintem nem tudja, hogy mit kérdeztem. A
Fővárosi Közgyűlés arról döntött, hogy a Ferencvárosi Önkormányzattól 500.000.000 forintot elvesz azokból a
pályázati pénzekből, amelyeket 2010-ben megnyertünk. Ennek nincs köze a József Attila Tervhez, sem az
európai uniós forrásokhoz. 500.000.000 forintot „elbuktunk”, azért, mert „tutyi-mutyi”módon négy éven keresztül
nem tudták felújítani azt a négy házat, amelyre akkor megnyertük a forrásokat, és mindvégig rendelkezésre
álltak. Ezt az 500.000.00 forintot a saját költségvetésünkből kell pótolni. Javaslom Alpolgármester úrnak, hogy
egy képviselő-testületi döntéssel jelöljük meg a forrásokat, mert ezt a saját költségvetésünkből kell kigazdálkodni.
Honnan lesz ez az összeg előteremtve, mert a lakóházakat fel kell újítani? Közvetett módon kapcsolódik ahhoz,
amiről beszélünk, mert rengeteg rossz állapotú lakás van. Ki a felelős azért, hogy a már elnyert forrásokat nem
tudtuk felhasználni?
Mezey István: Erre nem ennek a bizottságnak az ülésén, és nem ezen napirend keretein belül kap majd választ
Képviselő úr, hanem majd akkor, ha kifejezetten erről lesz szó. Gondolkodunk azon, hogy milyen megoldással
tudjuk pótolni ezeket az elvesző forrásokat. Hozzáteszem, hogy minden alkalommal olyan döntésért felelőssé
tenni a városvezetést, amelyet a fővárosi városvezetés hoz, egy felesleges kör. Azokért a döntésekért szeretem
és tudom vállalni a felelősséget, amelyeket én magam hoztam. Szerintem ezt a vitát ezen a ponton zárjuk le, és
lesz rá alkalom, hogy megtárgyaljuk.
Illyés Miklós: Megkérem a Képviselő urakat, hogy ha van kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban
kérdezzenek, de egyébként ne nyissunk vitát. Kérem, szavazzunk az Sz-331/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HÜB 150/2014. (VII.17.) sz.
Határozat
1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-331/2014. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” program végrehajtására vonatkozó módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást.
Határidő: 2014. július 17.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2. A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat a FESZGYI-vel kötendő 1. sz. melléklet szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás aláírására.
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Határidő: 2014. július 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3. A Humán Ügyek Bizottsága felkéri a Polgármester urat, hogy a 2. pont szerinti együttműködési megállapodás
alapján a FESZGYI-vel kösse meg a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” program szakmai és
pénzügyi elszámolásához szükséges támogatási szerződést.
Határidő: 2014. július 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
lllyés Miklós: Köszönöm szépen a részvételt, külön köszönöm azoknak, akik a nyári szabadságukból
visszajöttek. Jó pihenést kívánok mindenkinek! Az ülést bezárom.

k.m.f.
Illyés Miklós
elnök
Pál Tibor
bizottsági tag

Gólya Orsolya
jegyzőkönyvvezető
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