JEGYZŐKÖNYV
készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. július 6-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem
IX., Bakáts tér 14.

Jelen vannak:
Csárdi Antal, Görgényi Máté, Hidasi Gábor, Illyés Miklós, Kállay Gáborné, Kandolka László, Kassab Adonis,
Martos Dániel, Mezey István, Veres László, Sajó Ákos képviselők,
dr. Bácskai János polgármester,
Formanek Gyula alpolgármester,
Varga József alpolgármester.
Hivatal részéről:
dr. Nagy Hajnalka jegyző,
dr. Paksi Ilona aljegyző,
Berner József, Borsa József, Cselényi Erzsébet, Dankó Rita, dr. Enyedi Mária, dr. Gáspár László, dr. Horváth
Péter, Kratschmer Anita, Madár Éva, Manhertzné Klinger Mária, dr. Mosócziné Szabó Ágnes, Nyeste Marianna,
dr. Ódor Éva, dr. Pap Ágnes, Pál József, dr. Szinyei László, Szolcsányi György, Koór Henrietta, Kovács Henriett
– jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Csonka Gyula - Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, dr. Kovács József – FESZ Kft.
ügyvezető igazgatója, Kordai Lászlóné – FV Kft. képviseletében.
dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm Képviselőtársaimat, a Hivatal munkatársait, és vendégeinket. Szíves
elnézésüket kérem a késésért, de éppen a József Attila tervvel kapcsolatban volt egy nagyon fontos tárgyalás.
Megállapítom, hogy az ülés 13 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Martos Dániel: Kérem, hogy a meghívóban szereplő 2. napirendi javaslatot, a -”Ferencvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) rendelet módosítása” című – előterjesztést,
illetve a 16. napirendi javaslatot, a -”Javaslat Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító tagként történő
csatlakozásra” című – előterjesztést a Képviselő-testület a következő rendkívüli ülésén tárgyalja.
Hidasi Gábor: Napirend előtt kérek szót.
Illyés Miklós: Kérem, hogy a 9. napirendi javaslatot, a 158/2011. sz. - ”Jégcsarnok üzemeltetése” című –
előterjesztést vegyük le a napirendről. A Humán Ügyek Bizottsága az ülés után úgy döntött, hogy a szeptemberi
ülésen tárgyaljuk az előterjesztést.
Formanek Gyula: Kérem, a 10. napirendi javaslatot, a 160/2011. sz. - ”Vezetői munka értékelése” című –
előterjesztést a szeptemberi képviselő-testületi ülésre halasztani, mivel a szociális intézményvezetők hasonló
értékelésével együtt tárgyalnák.

dr. Bácskai János: Kérem, a 17. napirendi javaslat, - ”Ferencváros kártya” című – előterjesztés levételét.
További észrevétel, javaslat? Kérem, szavazzunk a 2. napirendi javaslat levételéről.
212/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 152/2011. sz. ”Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) rendelet
módosítása” című – előterjesztést napirendjéről leveszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Hidasi Gábor képviselő úr jelezte, hogy erről nem kellett volna szavaznunk, mivel az
előterjesztő javaslatára vettük le a napirendről, de egyébként is egyetértett a Képviselő-testület. A 9., 10. és 16.
napirendi javaslat levételét is az előterjesztő javasolta, ezért csak a 17. napirendi javaslat levételéről kell
szavaznunk. Kérem, szavazzunk.
213/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 164/2011. sz. ”Ferencváros kártya” című – előterjesztést napirendjéről leveszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Hidasi Gábor: Két vagy három képviselő-testületi üléssel ezelőtt tettem fel napirend előtt kérdést, - nem tudom
megmondani, hogy pontosan mikor, mert a honlapon még mindig nincsenek fent a korábbi ülések anyagai –
Formanek Gyula alpolgármester úrhoz, hogy a testvérvárosi utazásokról készítsen egy előterjesztést. Milyen
módon szervezik az utazásokat, és hogyan kerülnek kiválasztásra az utazó személyek? Erre a mai napig nem
kaptam választ. Kérem, hogy a jövő heti ülésre ezt az anyagot készítse el, és terjessze a Képviselő-testület elé,
mivel a 30 nap már bőven letelt.
dr. Bácskai János: Reméljük, hogy 15 napon belül megkapja a választ a Képviselő úr. Még egy kötelességünk
van, hogy a napirendet elfogadjuk. Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról.
214/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
154/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
2./ Schöpf Merei Kórház tárgyában – létrejött adásvétellel vegyes csereszerződés megszüntetése
159/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Magánút elnevezése
126/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
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4./ Javaslat közhasználat céljára átadandó út kiépítéséről szóló előszerződések módosítására
151/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
5./ Idősügyi Tanács megalakítása
148/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a 326/2011. (II.02.) sz. és a 485/2009. (XII.02.) sz. határozatok visszavonására
149/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros Kormányhivatala a 13/2011. (IV.11.) rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel
150/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Molnár Ferenc Általános Iskola osztálynyitási kérelme
155/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
9./ A sport utánpótlás nevelés támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
153/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
10./ Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás
162/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Közép-magyarországi Munkaügyi Tanács tagjainak választása
163/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás elfogadása
157/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
13./ Egyedi lakás- és helyiségügyek
156/2011., 156/2/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
Kandolka László képviselő
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

(13 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
154/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Formanek Gyula: Az előterjesztésben szereplő indítvány, - hogy a füzetcsomagot terjesszük ki még másik
három évfolyamra - nem jelent költségvetés módosítást. A költségvetési rendeletben biztosított összeg elegendő
fedezetet nyújt arra, hogy az 1-8. osztályba járó ferencvárosi lakhelyű tanulók füzetcsomagot, illetve taneszköz
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csomagot kapjanak. A kiegészítésem arra vonatkozik, hogy a határozati javaslatok között szereplő döntési
javaslat módosítását kérem. Így szól, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III.10.) és a 2011. évi költségvetésről
szóló 5/2011. (II.28.) rendeletének módosításáról szóló rendeletét.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta.
dr. Bácskai János: További kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
215/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 6/2006. (III.10.), valamint az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) rendeletek
módosításának rendelettervezetét ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú
szavazattal megalkotja a 18/2011. (VII.11.) rendeletét a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
6/2006. (III.10.) és a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.28.) rendeletének módosításáról.
2./ Schöpf-Merei Kórház tárgyában – létrejött adásvétellel vegyes csereszerződés megszüntetése
159/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Egy fontos
dologra hívnám fel a figyelmet, a háziorvosi rendelők a Belső-Ferencvárosban sürgős megoldást igényelnek. Erre
a legközelebbi vagy a szeptemberi képviselő-testületi ülésre dolgozzunk ki valamilyen javaslatot.
Csárdi Antal: A Schöpf-Merei kórházzal kapcsolatos szerződésben volt egy Dzsumbuj rendezésére hivatott rész.
Mi lesz ennek a sorsa, és a szükséges forrást honnan kívánja előteremteni a városvezetés?
Hidasi Gábor (ÜGYREND): Szeretném, ha a négy pont még egy ponttal kiegészülne, amit Kandolka László
képviselőtársam mondott el. A következő augusztus végi vagy szeptemberi képviselő-testületi ülésre a Belsőferencvárosi háziorvosi rendelőkkel kapcsolatban készüljön előterjesztés, és terjesszék be a Képviselő-testület
elé. Fél évvel ezelőtt is kértem, hogy ebben az elterjesztésben szerepeljen, akkor az egyik Alpolgármester úr a
szavát adta, hogy bele fog kerülni, de ez nem történt meg. Most kérem, hogy kerüljön be. A négyes pontban
szereplő 322.425.000 Ft -ot, ami a 3220 sorra kerül át, kiegészíteném azzal, hogy „amiből 200 millió forintot a
Dzsumbuj kiürítésére és bontására fordítunk”. Ha ez a szerződés létrejön, akkor a Fővárostól 200 millió Ft-ot
kaptunk volna erre a célra. Szeretném, ha ez a cél nem merülne a feledés homályába.
Formanek Gyula: A határozati javaslatok között 5. pontra nincs szükség, mivel ezt az elfogadott munkatervünk
tartalmazza. A háziorvosokkal kötendő megállapodások, illetve a háziorvosokkal kapcsolatos összes felújítás és
intézkedés szerepelni fog a szeptemberi ülésen, ezért felesleges erről határozatot hozni.
A 200 millió Ft elkülönítésére nincs mód. A Dzsumbuj, az Illatos út 5/B. sz. alatti épület kiürítése elkezdődött, a
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bontási tervek is készülnek, és a költségvetésben biztosított az összeg. Le fogjuk bontani az Illatos út 5/B. sz.
alatti épületet. Kérdezem a Képviselő urat, hogy visszavonja az ügyrendi javaslatát?
Hidasi Gábor: A háziorvosokra vonatkozót igen, a 200 millió Ft elkülönítését nem.
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a Képviselő úr által feltett javaslatról. A Képviselő-testület 200 millió Ft-ot
a Dzsumbuj, Illatos út 5/B. sz. alatti épület bontására elkülönít, és ezt az összeget a következő költségvetés
módosításkor vegye figyelembe a Polgármester úr. Kérem, szavazzunk.
216/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 200 millió Ftot a Dzsumbuj, Illatos út 5/B. sz. alatti épület bontására különít el, valamint felkéri a Polgármester urat, hogy ezt a
következő költségvetés módosításakor vegye figyelembe.”
(2 igen, 9 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Mivel nem érkezett olyan indítvány, hogy a négy pontról külön szavazunk, ezért kérem,
szavazzunk a határozati javaslat négy pontjának elfogadásáról.
217/2011. (VII.06.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ úgy dönt, hogy a volt Schöpf Merei Ágoston Kórház és a Budapest IX., Erkel u. 18. szám alatti ingatlanok
cseréjével kapcsolatban, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata között 2010. október elsején létrejött Adásvétellel Vegyes Ingatlancsere Szerződést, valamint a
Pénzeszköz Átadás-Átvételi Megállapodást a mai napon – a Budapest Főváros Önkormányzatával közös
megegyezés alapján - felbontja, és az eredeti állapotot helyreállítja.
2./ a 159/2011. sz. előterjesztés alapján elfogadja az önkormányzat és a Budapest Főváros Önkormányzatával
kötendő megállapodás adásvétellel vegyes ingatlancsere szerződés és pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás megszűntetésére vonatkozó tervezetet.
3./ egyben felhatalmazza a Polgármester urat, hogy – a Budapest Főváros Önkormányzata által történő
elfogadást követően – a 2. pontban jóváhagyott Megállapodást aláírja.
4./ felkéri a Polgármester urat, hogy a 2011. évi költségvetés soron következő módosításakor az adásvétellel
vegyes ingatlancsere szerződés, valamint a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján a költségvetésben
tervezett előirányzatok kivezetéséről, és az így felszabadult 322.425.000 Ft előirányzat a 3220 „Lakáslemondás
térítése, lakásbiztosíték visszafizetése” költségvetési sorra történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
3./ Magánút elnevezése
126/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és nem támogatta az Unix utca elnevezést. Amennyiben jól tudom, a Főépítészi Iroda
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megkeresésére a Fővárosi Önkormányzat is hasonló véleményt adott, illetve a Ferencvárosi Önkormányzatra
bízta a döntést.
dr. Bácskai János: További kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a bizottság döntése alapján, a
határozati javaslat C.) pontjának elfogadásáról.
218/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az UNIX
AUTÓ Kft. kérelmét a 38226/17 helyrajzi számú magánút elnevezésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
4./ Javaslat közhasználat céljára átadandó út kiépítéséről szóló előszerződések módosítására
151/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: Az előszerződések, illetve a módosítása összefügg a Vágóhíd utcai KSZT módosításával, amire
valószínűleg az államigazgatási egyeztetési eljárást, és a kifüggesztést követően augusztusban vagy
szeptemberben tudunk visszatérni.
dr. Bácskai János: A határozati javaslat pontjai közül melyiket javasolja az előterjesztő?
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az 1. a) és a 2. a) pontot
támogatta.
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a bizottság által javasolt, a határozati javaslatban szereplő 1. a), 2. a) és
3. pont elfogadásáról.
219/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ hozzájárul a Mester Corner Kft-vel a 38021/8 hrsz-ú területen építendő közhasználat céljára átadott út
kiépítéséről szóló előszerződés mellékelt tartalmú módosításhoz.
2./ hozzájárul a Nanette City Home Kft-vel a 38021/13 hrsz-ú területen építendő közhasználat céljára átadott út
kiépítéséről szóló előszerződés mellékelt tartalmú módosításhoz, mely által a Nanette City Home Kft. a jelenlegi
építési engedélyben foglaltnál 710 m2-el nagyobb össz bruttó szintterületet építhet a KSZT és az építési
engedély módosítását követően.
3./ felhatalmazza a Polgármester urat a döntése alapján a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
előszerződések aláírására.
Határidő: 1. és 2. pont: értelemszerű
3. pont: 8 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
5./ Idősügyi Tanács megalakítása
148/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt van-e kiegészítése?
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dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést. A kormány mellett működő konzultatív
véleményező, javaslattevő, koordináló testületről van szó. Továbbá egy Idősbarát Önkormányzat elnevezésű
pályázaton indulhatna az önkormányzat, amit a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ír ki. A bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Formanek Gyula: További kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
220/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosban élő
idősek életkörülményeinek javításáért érzett felelősségére tekintettel, továbbá annak érdekében, hogy az
Önkormányzat tevékenységében eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei, idősügyi tanácsot
hoz létre, Ferencvárosi Idősügyi Tanács elnevezéssel (a továbbiakban: Tanács).
2.) A Tanács feladatai a következők:
 az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő helyi jogszabályok, illetve más döntések előkészítésének
szakaszában állásfoglalás kialakítása, javaslattétel a tervezett intézkedéssel kapcsolatban, konzultáció
kezdeményezése a végrehajtás tapasztalatairól,
 az időseket érintő problémák összegyűjtése, továbbítása a helyi szervezetek részére,
 konzultációk és programok kezdeményezése az idősek érdekeinek képviselete érdekében,
 az idős korosztály önszerveződésének támogatása.
3.) A Tanács
 elnöke Formanek Gyula alpolgármester
 szavazati joggal rendelkező tagjait - a ferencvárosi székhelyű, időseket tömörítő, illetve idősekkel
foglalkozó helyi szervezetek javaslatainak figyelembe vételével – az alpolgármester kéri fel,
 alelnökét – a tanács ügyrendjében meghatározottak szerint - a Tanács szavazati joggal rendelkező
tagjai - a Tanács testülete választja meg.
4.) A Tanács titkári feladatait a Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője látja el.
5.) A Tanács ügyrendjét és munkatervét – a jelen határozat által megállapított keretek között - maga határozza
meg.
6.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Formanek Gyula
alpolgármester urat, hogy a ferencvárosi székhelyű, időseket tömörítő, illetve idősekkel foglalkozó helyi
szervezetek által javasolt személyeket kérje fel a Tanács tagjának, és ezt követően kezdeményezze a
Tanács alakuló ülésének összehívását.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
6./ Javaslat a 32/2011. (II.02.) sz. és a 485/2009. (XII.02.) sz. határozatok visszavonására
149/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
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221/2011. (VII.06.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. k erület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1./ úgy dönt, hogy a 32/2011 (II.02.) és a 485/2009. (XII.02.) számú határozatait visszavonja.
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy kezdeményezze Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának javára ingyenes használati jog létesítését a 37716/2 hrsz-ú ingatlan 2455 m2-es részére az
MNV Zrt-nél és a NEFMI-nél, és tájékoztassa a Képviselő-testületet annak eredményéről.
3./ vállalja a 37716/2 hrsz-ú ingatlan 2455 m2-es részére vonatkozó ingyenes használati jog bejegyzésével
összefüggő valamennyi költség megfizetését.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
7./ Budapest Főváros Kormányhivatala a 13/2011. (IV.11.) rendelettel kapcsolatos törvényességi
észrevétel
150/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Paksi Ilona: Az előterjesztés már korábban elkészült, ezért a mellékelt rendelet-tervezet hatályba lépési
dátumát július 4-ről, július 13-ra szükséges javítani.
Formanek Gyula: További kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a törvényességi észrevétel
elfogadásáról.
222/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros
Kormányhivatala 30BP-565/3/2011. számú törvényességi észrevételével egyetért.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
8./ Molnár Ferenc Általános Iskola osztálynyitási kérelme
155/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Formanek Gyula (ÜGYREND): Az előző napirendnél kell még egy döntést hoznunk a rendeletalkotásról, kérem,
a 7. napirend visszavételét a 8. napirend után. Kérem, erről szavazzunk.
223/2011. (VII.06.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7. napirendi
pontot - ”Budapest Főváros Kormányhivatala a 13/2011. (IV.11.) rendelettel kapcsolatos törvényességi
észrevétel” című –előterjesztést a 8. napirend után újra a napirendjére veszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt a 8. napirendi ponthoz van-e kiegészítése?
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Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: A VII. kerület általános iskolájából egy második osztály, 20-25 fővel kerül átvételre, tanítókkal
együtt. A szülői közösség kereste meg a Molnár Ferenc Általános Iskolát. Így az indítható osztályok száma 14, a
napközis csoportoké 8 lesz az iskolában, a költségvetés szeptembertől-decemberig természetesen módosulni
fog. Az előterjesztést a Humán Ügyek Bizottsága egyhangúlag támogatta.
dr. Bácskai János: További kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
224/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1./ jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u 19.) második évfolyamán további 1
iskolaotthonos osztály, valamint a hozzá tartozó 1 napközis csoport indítását 2011. szeptember 1-jétől.
2./ jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u 19.) második évfolyamán további 1
iskolaotthonos osztály, valamint a hozzá tartozó 1 napközis csoport működtetéséhez szükséges 2 tanítói
álláshely bővítését, valamint az ehhez szükséges 1 815 760 Ft -ot a 2011. évi költségvetés módosításakor
biztosítja az Intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a döntést, a költségvetés soron
következő módosításánál vegye figyelembe.
3./ a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u 19.) alkalmazotti létszámát 51 főben (35
pedagógus és 16 technikai alkalmazott) állapítja meg.
4./ jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u 19.) második évfolyamán a
működtetéshez szükséges 1 tanterem teljes felszerelését, amelyet a Dominó Általános Iskola (1096 Budapest,
Lenhossék u. 24-28.) felszabaduló bútorzatából könyvátírással - a két igazgató előzetes egyeztetésével 2011.
július 15. és 2011. augusztus 1. között – kell megoldani. A teljes felszerelés tartalmazza a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban lévő 24 főre, korosztálynak megfelelő tanulói asztalt a hozzávaló tanulói
székekkel; 1 tanári asztalt a hozzávaló székkel; 4 db kétajtós tárlószekrényt; 3 db polcos nyitott szekrényt; 1 db
évfolyamnak megfelelő iskolai táblát, valamint lehetőség szerint 1 használaton kívüli interaktív táblát.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
7./ Budapest Főváros Kormányhivatala a 13/2011. (IV.11.) rendelettel kapcsolatos törvényességi
észrevétel
150/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Két szavazás szükséges. Kérem, szavazzunk, hogy egy fordulóban tárgyaljuk meg, és
fogadjuk el a rendelet.
225/2011. (VII.06.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2011. (IV.11.) rendelettervezetét ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról.
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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú
szavazattal megalkotja 19/2011. (VII.11.) rendeletét a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról,
fenntartásáról, használatáról és egyes fák védelméről szóló 16/2010. (VI.04) rendelet módosításáról szóló
13/2011. (IV.11) rendelet módosításáról.
9./ A sport utánpótlás nevelés támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
153/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
Illyés Miklós: Kiegészítésem nincs. A Humán Ügyek Bizottsága a májusi ülésén megtárgyalta az előterjesztést,
az FTC Kosárlabda Alapítványnak 5 millió Ft-ot javasolt elfogadásra a Képviselő-testületnek. A sport utánpótlás
nevelésére 28 millió Ft-ból, a Ferencváros Férfi Torna Kft. 1 millió Ft-ot, az FTC Vízilabda Uránpótlás Nonprofit
Kft. 1 millió Ft-ot, és a Ferencvárosi Torna Klub Utánpótlása 20 millió Ft-ot kapott.
dr. Bácskai János: További kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
226/2011. (VII.06.)

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2011. sz. előterjesztés
alapján a kerületi sport utánpótlás nevelés támogatására szolgáló, 3622. számú költségvetési sorról az FTC
Kosárlabda Alapítványt 5 millió Ft összeggel támogatja és felkéri a Polgármester urat a vonatkozó támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
10./ Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás
162/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Csárdi Antal: A Főpolgármester úr elég sarkos véleményt fogalmazott meg ezzel a szövetséggel kapcsolatban.
Folynak-e tárgyalások arra vonatkozóan, hogy a Főpolgármesteri Hivatal is képviseltesse magát?
Hidasi Gábor: A tagdíj befizetésekkel kapcsolatban szeretném tudni, hogy miért nincs rögzítve a tagdíjnak a
mértéke? Erre ki kellene dolgozni egy lakosság függő tagdíj fizetési rendszert. Nem lenne szerencsés, hogy egy
kisebb kerületnek is ugyanolyan tagdíjat kellene befizetnie ebbe a rendszerbe, mint egy nagyobb vagy egy
jobban működő kerületnek. Valamilyen formában rögzíteni kellene, hogy mennyi lehet a tagdíj, illetve a póttagdíj
mértéke.
dr. Bácskai János: A Főpolgármester úr is csatlakozik az egyesülethez. Holnap után lesz a következő forduló.
Javasolni fogom az adóbevétellel arányos tagdíj fizetését, és a következő testületi ülésre visszahozzuk a témát.
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
227/2011. (VII.06.)

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata alapító tagként vesz részt a Budapesti
Önkormányzatok Szövetsége megalakításában, a működés megkezdéséhez 200.000 Ft vagyoni hozzájárulást
biztosít.
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2./ egyetért az alapszabály tervezetével, felhatalmazza Polgármester urat, hogy annak elfogadását támogassa.
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy az alapítói döntést igénylő személyi javaslatokat terjessze a Képviselőtestület elé
Határidő: Budapesti Önkormányzatok Szövetsége alakuló ülése és folyamatos
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
11./ Közép-magyarországi Munkaügyi Tanács tagjainak választása
163/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Bácskai János: Háromtagú tanácsra lehet javaslatot tenni, a VIII., XX., és XXI. kerület jelöltjeit javaslom
támogatni.
Hidasi Gábor: Miért nem jelöltünk erre a pozícióra IX. kerületi illetékest?
dr. Bácskai János: A kérdés nem először hangzik el. Legjobb tudomásom szerint minket nem kérdeztek meg.
Formanek Gyula: Az előterjesztő javaslata az első három jelölt támogatása, aki ezzel egyetért, kérem,
szavazzon.
228/2011. (VII.06.)

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-magyarországi
Munkaügyi Tanács jelölt tagjai közül az alábbi három személyre adja a szavazatát:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Egri Attila
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Mezei József
Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Pákozdi József
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
12./ Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás elfogadása
157/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: A megállapodásra a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei és a
Ferencvárosi Gondozó Szolgálat gazdasági részlegének egyesítése miatt van szükség. A Humán Ügyek
Bizottsága az előterjesztést egyhangúlag támogatta.
dr. Bácskai János: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
229/2011. (VII.06.)

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Ferencvárosi Gondozó Szolgálat és Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei között a
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gazdasági feladatok ellátására vonatkozó – melléklet szerinti - munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
rögzítő megállapodást.
Határidő: 30 nap az aláírásra
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
13./ Egyedi lakás- és helyiségügyek
156/2011., 156/2/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
Kandolka László képviselő
A 230-231/2011. (III.30.) sz. határozatok és hozzászólások nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat
sértene.
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Kandolka László
Jegyzőkönyv-hitelesítő
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