JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2014. október 27-én 15.00 órakor tartott alakuló üléséről
Helye:

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

Jelen vannak:
Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu
István, Jancsó Andrea, Kállay Gáborné, Kulpinszky Eleonóra, Mezey István, Mészáros László, Pál Tibor, Sajó
Ákos, Szilágyi Zsolt, Zombory Miklós képviselők,
dr. Bácskai János polgármester.
Hivatal részéről:
dr. Szabó József Zoltán aljegyző,
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző.
Apollónia Aranka, Ádámné dr. Lévai Éva, dr. Bánfi Réka, Berner József, dr. Enyedi Mária, dr. Gálné Tóth
Zsuzsanna, dr. Hosszú Károly, dr. Kasza Mónika, Madár Éva, Mihályi György, Nyeste-Szabó Marianna, dr. Pap
Ágnes, Rapay-Kósa Eszter, dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, dr. Székelyhidi Lívia, Szilágyi Imre, Szűcs Balázs,
Tamás Beáta, T. Zuggó Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: dr. Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának vezetője, Lászay
János - Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója és Ferencvárosi Parkolási Kft. igazgatója,
Vörös Attila – FEV IX. Zrt. ügyvezető igazgatója, Gedeon Andor – FESZGYI igazgatója, Sebők Endre –
FESZOFE Kft. igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója,
Fuxreiter Róbert – IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Pencz Aliz – Kormányhivatal munkatársa, Tar
József István – Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke.
Helyi Választási Bizottság: dr. Bugár Zsolt – Helyi Választási Bizottság elnöke, Talmácsi Elvira – Helyi
Választási Bizottság elnök-helyettese, dr. Ódor Éva – Helyi Választási Bizottság tagja.
Külsős bizottsági tagok: Böröcz Ferencné, Ferenczy Lászlóné, Hidasi Gábor, ifj. Kandolka László, dr. Kornya
László, Kvacskay Károly, dr. Nagy Attiláné, Nikodém Lajos, Péter Lajos, Szabó Gyula, Szoboszlay Balázs, Szőke
Levente, Torzsa Sándor.
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök minden megjelent vendéget ezen az ünnepi
napon. Tisztelt képviselő hölgyek, képviselő urak, aljegyző urak, elnök úr! Ferencváros 2014. évben is
önkormányzati képviselőket választott. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 17 fővel határozatképes, az ülést
15.05 órakor megnyitom. Megkérem dr. Bugár Zsoltot, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a Himnusz után
mondja el a választási eredményeket.
HIMNUSZ
dr. Bugár Zsolt: Üdvözlöm a megjelenteket, beszámolnék pár szóban a választásról. A Helyi Választási
Bizottság 2014. augusztus 29-én kezdte meg a tevékenységét, összesen 256 határozatot hozott, 79 egyéni
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képviselő jelöltet, valamint 57 települési nemzetiségi képviselő jelöltet vett nyilvántartásba. 7 esetben volt
szükség a nyilvántartásba vétel elutasítására. 6 jelölő szervezet állított polgármester jelöltet, 7 jelölő szervezet
állított egyéni választókerületi jelöltet, és egy független jelölt indult. Mai napon, a helyi önkormányzati képviselők
és a polgármester választása során hozott eredménymegállapító határozatunk jogerős, mindezek alapján
megállapítom, hogy a választás törvényesen zajlott a kerületben. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a
Helyi Választási Iroda tagjainak, az iroda munkatársainak a szakszerű, és néha embert próbáló munkájukért,
amivel a bizottság munkáját segítették. Tisztelt Képviselők! Munkájukhoz nagyon sok türelmet, és jó egészséget
kívánok.
dr. Bácskai János: Felkérem Zombory Miklós korelnököt, hogy a képviselői esküt olvassa fel.
KÉPVISELŐI ESKÜ
dr. Bácskai János: Nagy tisztelettel köszöntöm felesküdött Képviselőtársaimat. Felkérem Zombory Miklós
korelnököt, hogy olvassa fel a polgármesteri esküt.
POLGÁRMESTERI ESKÜ
dr. Bácskai János: A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? Kérdés,
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról.
230/2014. (X.27.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
163/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző
2./ Javaslat alpolgármesterek megválasztására
166/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének megállapítására
165/2014., 165/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására
167/2014., 167/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat bizottsági és részönkormányzati tagok megválasztására
164/2014., 164/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
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1./ Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
163/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző
dr. Bácskai János: Engedjék meg, hogy bemutassam az új aljegyzőt, dr. Ruzsits Ákos Jenőt. Nagy tisztelettel
köszöntjük. Kérdezem dr. Szabó Józsefet, az előterjesztő helyettesét, van-e kiegészítése?
dr. Szabó József: Az illetmény az Mötv. rendelkezésének megfelelően került megállapításra.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 163/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
231/2014. (X.27.) sz.
Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr.
Bácskai János polgármester havi bruttó illetményét összegszerűen 747.900,- Ft, plusz 23.190,- Ft idegennyelvtudási pótlékban állapítja meg.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr.
Bácskai János polgármester havi költségtérítését 112.185,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
2./ Javaslat alpolgármesterek megválasztására
166/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Bácskai János: Az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással történik. A Szavazatszámláló
Bizottság elnökének javaslom Görgényi Máté képviselőt, és kérem az ellenzéket, hogy válasszanak maguk közül
két tagot.
Jancsó Andrea: Vállalom a szavazatszámláló bizottsági tagságot.
Szilágyi Zsolt: Szintén vállalom a tagságot.
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület megválasztja a Szavazatszámláló
Bizottság elnökének Görgényi Mátét, szavazatszámláló bizottsági tagoknak Jancsó Andreát és Szilágyi Zsoltot.
232/2014. (X.27.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Szavazatszámláló Bizottság elnökévé Görgényi Mátét, tagjaivá Jancsó Andreát és Szilágyi Zsoltot választja meg.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: A titkos szavazásra az alpolgármesteri szobában kerül sor, ahol mindenki átveheti a
szavazólapját. Az Mötv. kötelezően előírja általános helyettesítéssel megbízandó alpolgármester megválasztását,
erre a pozícióra Kállay Gáborné képviselő úrhölgyet javaslom. Az önkormányzati munka hatékonyabbá tétele
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érdekében javaslom társadalmi megbízatású alpolgármesternek Zombory Miklós képviselőt. Kérem
támogatásukat.
TITKOS SZAVAZÁS
dr. Bácskai János: Felkérem Görgényi Máté elnök urat az eredmény ismertetésére.
Görgényi Máté: A szavazás rendben lezajlott, 17 db érvényes szavazatot adtak le a képviselők. A Képviselőtestület Kállay Gábornét 16 igen, 0 nem,1 tartózkodás mellett megválasztotta főállású alpolgármesternek,
Zombory Miklóst 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Gratulálok!
233/2014. (X.27.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kállay
Gábornét főállású alpolgármesterré megválasztja.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
234/2014. (X.27.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zombory
Miklóst társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
3./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének megállapítására
165/2014., 165/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Bácskai János: A kiküldött előterjesztéshez képest módosítást javaslok, amit a kiosztásra került 165/2/2014.
sz. előterjesztés tartalmaz. Zombory Miklós társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó tiszteletdíját
összegszerűen 336.400,- Ft-ban, havi költségtérítését 50.460,- Ft/hó összegben kérem megállapítani. Kérdés,
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk először Kállay Gáborné illetményéről és költségtérítéséről a 165/2014. sz.
előterjesztés határozati javaslata alapján.
235/2014. (X.27.) sz.
Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kállay
Gáborné főállású alpolgármester havi bruttó illetményét összegszerűen 560.900,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kállay
Gáborné főállású alpolgármester havi költségtérítését 84.100,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Zombory Miklós képviselő nem szavazott.
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
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dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk Zombory Miklós illetményéről és költségtérítéséről a 165/2/2014. sz.
előterjesztés határozati javaslata alapján.
236/2014. (X.27.) sz.
Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zombory
Miklós társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó tiszteletdíját összegszerűen 336.400,- Ft-ban állapítja
meg.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zombory
Miklós. társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 50.460,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Jancsó Andrea, Szilágyi Zsolt képviselők nem szavaztak.
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
4./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására
167/2014., 167/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Bácskai János: Kérem figyelembe venni a kiosztásra került 167/2/2014. sz. módosító javaslatot, amely
tartalmazza a bizottságok tagjainak létszámát, és a Részönkormányzatra vonatkozó kiegészítést. Az SZMSZ-t
természetesen bármelyik képviselő-testületi ülésen meg lehet változtatni, de a kiszámíthatóság és a jogbiztonság
érdekében remélem, hogy erre nem sokszor kerül sor. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az
egyfordulós tárgyalásról a 167/2014. sz. előterjesztés alapján.
237/2014. (X.27.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2014. ( )
önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 167/2014.,
167/2/2014. számú előterjesztések alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen egyhangú
szavazat mellett megalkotja 26/2014. (X.28.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.
5./ Javaslat bizottsági és részönkormányzati tagok megválasztására
164/2014., 164/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Bácskai János: A 164/2/2014. sz. módosító javaslat kiosztásra került. Mivel a lista még nem teljes, ezért
kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata.
Baranyi Krisztina: A Gazdasági Bizottság külsős bizottsági tagjának Kalcsó Tündét javaslom.
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dr. Bácskai János: A javaslatot befogadom. Kérem, szavazzunk a bizottságok összetételéről a 164/2/2014. sz.
előterjesztés alapján.
238/2014. (X.27.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnökévé Illyés Miklóst, tagjaivá
Gyurákovics Andreát,
Dr. Kornya Lászlót,
Kulpinszky Eleonórát,
Mezey Istvánt,
Péter Lajost és
Torzsa Sándort megválasztja.
2./ a Gazdasági Bizottság elnökévé Mezey Istvánt, tagjaivá
Ferenczy Lászlónét,
Fröhlich Pétert,
Görgényi Mátét,
Mészáros Lászlót,
Dr. Nagy Attilánét és
Kalcsó Tündét megválasztja.
3./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnökévé Mészáros Lászlót, tagjaivá
Illyés Miklóst,
Böröcz Ferencnét,
Nikodém Lajost és
Sajó Ákost megválasztja.
4./ a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökévé Pál Tibort, tagjaivá
Fröhlich Pétert,
Gyurákovics Andreát,
ifj. Kandolka Lászlót,
Kulpinszky Eleonórát és
Kvacskay Károlyt megválasztja.
5./ a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé Gyurákovics Andreát, tagjaivá
Mészáros Lászlót és
Szilágyi Zsoltot megválasztja.
6./ a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé Görgényi Mátét, tagjaivá
Baranyi Krisztinát,
Fröhlich Pétert,
Gyurákovics Andreát,
Hidasi Gábort,
Jancsó Andrea Katalint,
Kulpinszky Eleonórát,
Mészáros Lászlót,
Sajó Ákost,
Szilágyi Zsoltot,
Szirmai Andrást és
Szőke Leventét megválasztja.
7./ a József Attila Városrészi Önkormányzat elnökévé Sajó Ákost, tagjaivá
Görgényi Mátét,
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Hidasi Gyulát,
Intzoglu Istvánt,
Szabó Gyulát és
Szoboszlay Balázst megválasztja.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Minden bizottsági tagnak jó munkát kívánok. Akik nincsenek jelen, azok a következő
képviselő-testületi ülésen tehetik le az esküt. Szavazati joguk addig nem lesz, de a bizottság munkájában részt
vehetnek. Először az alpolgármesteri esküt fogom felolvasni, utána pedig a külsős szakértői bizottsági tagok
fognak esküt tenni.
ALPOLGÁRMESTERI ESKÜ
KÜLSŐS BIZOTTSÁGI TAGOK ESKÜ
dr. Bácskai János: Néhány szót szeretnék szólni a ciklus kezdetén, abból az alkalomból, hogy elkezdjük 5 éves
közös munkánkat. A ferencvárosi választópolgárok úgy döntöttek, hogy 17 olyan embert választanak meg maguk
közül, akikben a legjobban bíznak. A választási eredmények egyértelműek, ahogy dr. Bugár Zsolt, a Helyi
Választási Bizottság elnöke elmondta, Ferencváros hírnevéhez méltóan gond, szabálysértés, és különösebb
újsághír nélkül zajlottak le a választások. Ez azt jelenti, hogy az itt élők bíznak azokban, akiket megválasztottak,
és kérem, hogy ehhez méltóan teljesítsük az elkövetkező években a munkánkat. Nagyon sokféle helyről
érkeztünk, vannak, akiknek megadatott, hogy 1985 óta képviselők lehetnek, bár akkor még tanácstagnak hívták.
Vannak, akik 1994-től, 1998-tól önkormányzati képviselők, és sokan vannak, akik először válhattak képviselővé.
Ha felelevenítem magamban az 1998. évet, amikor először lettem képviselő, akkor határozottan emlékszem,
hogy milyen nagy lelkesedéssel, indulatokkal álltam a munkához. Olyan szerencsém volt, hogy ellenzéki
pozícióból futottam neki a választási ciklusnak, ami így is maradt még két cikluson keresztül, és most ez a
második olyan ciklus, amikor „kormányerőként” vehetek részt Ferencváros életének jobbításában,
megváltoztatásában. Nem kis feladat, nem kis izgalom, nagyon sok ötlet van az emberben ilyenkor is.
Szeretném, ha ez a jó hagyományoknak megfelelően, az együttműködés jegyében telne, de reménykedem a
konstruktív ellenzék munkálkodásában is. Mint ahogyan magamtól is elvártam ellenzéki koromban, hogy mindent
megtegyek annak érdekében, hogy jobbítsam a munkát, bár néha kellemetlenséggel járt, mi is felkészültünk rá,
hogy a mostani ellenzék is meg fogja tenni. Nagymértékű a bizalom bennem, hogy ilyen sok hölgyet látok a
képviselők között. Ez még nem az az ország, ahol nem lehet előre engedni a hölgyeket, mert megsértődnek,
ezért tehetünk a hölgyek felé bizonyos gesztusokat, köszönöm, hogy itt vannak közöttünk, és remélhetőleg
moderálni fogják az esetlegesen kialakuló vitákat. A bizottságokban folynak a szakmai viták, külön kérek
mindenkit, a bizottságok vitáját politikai megszólalásokkal ne hosszabbítsák meg, azt hagyjuk a képviselőtestületi ülésekre. Kérek minden ferencvárosi polgárt, hogy jöjjenek el képviselő-testületi ülésekre, különösen a
költségvetéssel kapcsolatos vitákra, hiszen nem mindegy, hogy a körülbelül 11 milliárd forintjukkal mi lesz.
Nagyon helyesen néhány éve a költségvetési törvény rendelkezik arról, hogy az önként vállalt feladatokról külön
is rendelkezzen a Képviselő-testület. Ez az a feladatsor, amiért érdemes képviselőnek, polgármesternek lenni,
ezek azok a programpontok, amiket láthattunk a kampányban, a szórólapokon, amiket a pártok le is írtak.
Ezekben is volt sok kritika, amiből igyekszünk minél többet feldolgozni, és megfontolni, hiszen ezek között
nagyon sok építő észrevétel volt. Hagyománya van Ferencvárosban, hogy sok olyan ügy van, –
városrehabilitáció, szociális támogatási ügyek, kulturális ügyek – amiben együtt tudunk működni. A cél, hogy
Ferencváros - a jelszavunknak megfelelően - otthona legyen azoknak, akik itt laknak, és szórakoztató,
munkáltató város legyen mindazok számára, akik nem itt élnek. Nem szeretnék olyan üléseket, amikor
visszavárjuk Varga József alpolgármester urat, csak azért, hogy jó hangulatban teljenek az ülések. Bízom benne,
hogy mindenkiben lesz annyi spiritusz, ötlet, hogy érdekessé, izgalmassá tegye a képviselő-testületi üléseket.
Természetesen őt is, és mindenkit szeretettel várunk az ülésekre, hiszen itt dől el Ferencváros sorsa. Szeretnék
köszönetet mondani a Helyi Választási Bizottságnak, hogy ez az eredmény ilyen hamar, jogszerűen kihirdethető
lehetett, hiszen mind az 53 szavazókörben komoly munkát végeztek ők is. A hivatali kollégáknak is szeretném
megköszönni a munkát, ami részben már megtörtént szóban és borítékolva is, hiszen Ferencvárosban is a jól
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végzett munkáért jutalom jár. Ha az egyik oldalon azt mondjuk, hogy munka nélkül ne kapjon senki jövedelmet,
akkor a másik oldalt is meg kell támogatni a jól végzett munkáért. Ez vonatkozik minden olyan munkatársra,
szerződésben álló magánszemélyre, cégre, akik Ferencváros jobbításáért, előhaladásáért dolgoznak. Elvárom,
hogy Önök is minden képviselő-testületi ülésre eljöjjenek, felkészüljenek, dolgozzanak meg a pénzükért. A
nemzetiségi önkormányzatok képviselőit is bíztatom, hogy vegyenek részt a Képviselő-testület munkájában,
Ferencváros jobbításának érdekében. Külön köszöntöm Rendőrkapitány urat, és azt kérem a rendőrségtől,
katasztrófavédelemtől, hogy a ferencvárosiaknak jobb lehessen. Azt szeretném, ha a ciklus végére úgy
szoríthatnánk meg egymás kezét, hogy sikerült nagyon sokat tenni Ferencvárosért, méltán az elmúlt 25 évhez.
Ferencváros büszke lehet ezekre az évekre, a városrehabilitáció, a Ferencvárosi Torna Club, és a kulturális
helyzete miatt is. 115 éve nagyon sokat köszönhetünk a Fradinak, hogy megkülönböztetett figyelemmel kísérik
Ferencváros sorsát bárhol a világban. Olyan adottságokkal, intézményekkel és lehetőségekkel rendelkezünk,
hogyha ezt a hármas erősséget meg tudjuk őrizni, akkor nem maradhat el a sikeres 5 év. Mindenki polgármestere
igyekszem lenni, ami remélhetőleg az elkövetkező 5 évben is sikerül, ha ez nem így van, akkor kérem az
ellenzéket, és a barátaimat is, – ez nem különbségtétel, mert remélem, hogy mindenki a barátommá válik – hogy
figyelmeztessenek, ha rossz úton járok. Az „Idősbarát” címmel kitüntetett Ferencvárosi Önkormányzat
meghirdetett pályázatán – „Ferencvárosi életutak” – beérkezett 40 pályaműből 19 darabot egy kötet alá
rendeztünk, és ebben az egyik kedves írásban egy nagyon egyszerű mondat szerepel, amit programként is
javaslok az 5 évre: „Ferencváros az a hely, ahol jó élni, tanulni, dolgozni, és szórakozni. Egész egyszerűen
Ferencvárosban lenni jó.”
Kérem a Szózat eléneklése után vegyenek részt velünk egy kis ünneplésben, fogadásban, kezdjük meg az
ismerkedést.
SZÓZAT
dr. Bácskai János: A következő képviselő-testületi ülés 2014. november 6-án lesz. Ha van valakinek ötlete egy
„ferencvárosi himnusz” kitalálására, amit bármikor el tudunk énekelni, akkor én nyitott vagyok erre. Köszönöm a
részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.05 órakor bezárom.

k.m.f.

dr. Bácskai János s.k.
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