Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2015. szeptember 10-én 15.00 órakor tartott rendes 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 Katalin, Kulpinszky Eleonóra, Mezey István, Mészáros László, Pál Tibor, Sajó Ákos,
Szilágyi Zsolt képviselők,
dr. Bácskai János polgármester,
Kállay Gáborné alpolgármester,
Zombory Miklós alpolgármester.
Hivatal részéről:
dr. Szabó József Zoltán jegyző,
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző.
Apollónia Aranka, Ádámné dr. Lévai Éva, dr. Bánfi Réka, Berner József, Halmai András, dr. Kelemen Miklós,
Kozák Anikó, Madár Éva, Puháné Bándi Ágota, dr. Riskó György, Szűcs Balázs, T. Zuggó Tünde, dr. Világos
István, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Lászay János - Ferencvárosi Parkolási Kft. igazgatója, dr. Kovács József - Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója,
Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Martos Dániel – FEV IX.
Zrt. elnök-vezérigazgató helyettese, Vibling Géza – FESZGYI igazgató helyettese, Berecz Dénes – FESZGYI
munkatársa, Csonka Gyula – nemzetiségi tanácsadó, Csárdi Antal – fővárosi képviselő, dr. Nagy Attiláné,
Ferenczy Lászlóné, Péter Lajos, Kvacskay Károly, Hidasi Gábor külsős bizottsági tagok, dr. Ódor Éva – FEV IX.
Zrt. munkatársa, Gordos Tamás – Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársa, Cseh Zsolt - Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. munkatársa,
Chernel Etelka, Nagy Anikó.
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 fővel határozatképes, az ülést 15.05 órakor
megnyitom. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról.
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275/2015. (IX.10.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ A Csicsergő Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
181/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező
pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
180/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
3./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői
bizottság összetételének meghatározására
179/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány 2014. évi támogatása elszámolásának
elfogadására és 2015. évi támogatására
172/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
182/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága magasabb vezetői,
intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására, valamint a szakértői bizottság összetételének
meghatározására
183/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány és a Magyar Festészet Napja Alapítvány kérelme
178/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a 248/2015.(IX.10.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására
176/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a Budapest, IX. ker. Népliget Volánbusz Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – BudapestKeleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület)-re készülő Kerületi Szabályozási
Tervvel kapcsolatos döntés meghozatalára
177/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (V.21.)
rendeletével megalkotott ”Vágóhíd utca és környéke” KSZT módosítása – az államigazgatási egyeztetés lezárása
174/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

2

11./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006 (III.10.)
rendeletével megalkotott „Milleniumi Városközpont” KSZT módosítása
184/2015., 184/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
12./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és
integrált településfejlesztési stratégiájának jóváhagyására
185/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
13./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
175/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ Péterfai Anikó felülvizsgálati kérelme a GB 135/2015. (VI.17.) sz. határozata ellen
170/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
15./ A Bio Csi-Ga Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 33/2015. (07.09.) közter számú döntése ellen
171/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Kozák Anikó irodavezető
16./ Javaslat a 222/2015. (V.21.) sz. határozat végrehajtása alapján teendő intézkedésekre
187/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat térfigyelő kamera áthelyezésére
188/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Intzoglu István képviselő
18./ Önkormányzati hatósági ügyek
173/2015., 173/2-3/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)

(16 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
dr. Bácskai János: Mozgalmas nyár után vagyunk. Hozzászoktunk, hogy a nyár a pihenés és a kikapcsolódás
ideje, és sokak számára ez így is volt, de az időjárás két esetben is próbára tette a szervezetünket, szerveinket,
szervezeti egységeinket. A nyár közepe felé hirtelen szélvihar, egy hónap múlva pedig özönvízszerű csapadék
okozott látható, és érzékeny változásokat Ferencváros életében. Szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak
és intézményeknek az áldozatos, éjjel-nappal végzett munkáját, akik segítettek a kárfelmérésben,
helyreállításban. Sajnos történt egy haláleset is a kerületben, rajtunk kívül álló okok miatt. Ezen kívül emberi
életben nem esett kár, az anyagi károk ugyan jelentősek, de a kárelhárítás szervezetten, rendben folyt és
jelenleg is folyik egyes területeken. Szeretném megköszönni a FESZOFE Kft-nak, a FEV IX. Zrt-n belül az
Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft-nak, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetőinek,
munkatársainak, a bölcsődei intézményvezetőknek, a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek a munkájukat, hogy
a két természeti katasztrófaközeli helyzet után is beindulhatott az iskolákban, óvodákban az élet. Másik köszönet
azoknak szól, akik viszonylag szolid költségből renoválták ezen helyiségeket - kis és nagy tárgyalót –, és
elfogadhatóvá, méltóvá tették arra, hogy az üléseket megtartsuk. A kis teremben már csak egy cédula hiányzik,
hogy a falakon mit láthatunk: Ferencváros jelene és jövője. A múlton gondolkozunk, hogy hova fog elférni. A

3

nagyteremben helytörténeti gyűjtemény látható, Gönczi Ambrus vezetésével olyan dekorációt tudtunk kitenni, ami
művészi értékű, és számomra is érdekes adatokat tartalmaz. A tanácselnökök és polgármesterek névsora is sok
érdekes gondolatot indít meg az emberben. Köszönet érte, hogy méltó körülmények között tudjuk lebonyolítani a
döntéshozatali folyamatokat.
Pál Tibor: Jó lenne tudni, hogy kik festették ki a termeket. Ha önkéntesek csinálták, akkor hangozzék el az ő
nevük is, ha nem, akkor elnézést a kérdésért.
dr. Bácskai János: A festő szakmunkásokra gondol? Kérünk egy névsort, hogy kik mozgatták a pemzlit, ecsetet
és a létrát.
Pál Tibor: Köszönet azoknak, akik ebben az életveszélyes helyzetben, ami Ferencvárosban volt, segítettek a
veszélyelhárításban, a karbantartásban, és a helyreállításban. Van egy másik neuralgikus pontja a kerületnek,
ami hozzánk tartozik, de több kerületet is érint, például Kispestet, ez pedig a Határ úti pavilonok környéke. Határ
úti pavilonokkal kapcsolatban egész nyáron életveszélyes helyzet állt fenn, ahogy szaladgáltak keresztül az
építkezésnél az emberek. Nagy szerencse, hogy nem történt valamilyen baleset. Sokszor voltunk ott a
kollégáimmal, és szörnyűködtünk, hogyan oldották meg ideiglenesen a gyalogosközlekedést. A legutóbbi
képviselő-testületi ülésen döntöttünk a néhány rendezetlen pavilonnal kapcsolatban, adtunk egy felhatalmazást
Polgármester úrnak. A kiosztásra került tájékoztatót még nem tudtam elolvasni. Mikorra várható, hogy eltűnnek a
pavilonok? 5-6 darab pavilon akadályozza még a munkát. Mikor lehetséges egy balesetmentes, kulturált
közlekedést biztosítani a Határ úton, ahogyan az a tervekben is szerepel?
dr. Bácskai János: Napirend előtti felszólalásra nem feltétlenül kell válaszolni, de arra bíztatnám a jogsértő
magatartást tanúsító pavilonosokat támogató pártok képviselőit, hogy Pál Tibor felszólalása alapján is segítsenek
abban, hogy ezt a magatartást abbahagyják, és tegyék lehetővé a munka folytatását.
Baranyi Krisztina: Tudjuk, hogy az önkormányzat megbízásából - júniusi javaslatra - méréseket végeztetett a
Hivatal, az Illatos úti szennyezés által érintett lakossági területeken. Ezeknek a méréseknek az eredménye egy
szakértői tanulmány keretében megszületett, ami jó „vaskos” lett. Most már azt is mindannyian tudjuk, hogy
Polgármester úr elzárkózik attól, hogy ennek a szakértői véleménynek a nyilvánosságra hozatalát megtegye. Ez
azért is felháborító, mivel a Polgármesteri Hivatal megrendelésére, közpénzből, közérdekből készült adatokról
van szó, másrészt, mert Polgármester úr nem tekinti felnőttnek a kerület lakosait, hogy megismerhessék a mérési
adatokat. A Képviselő-testület előtt kérem – mivel az ebben található adatok „köszönő viszonyban” sincsenek
azzal a sajtóközleménnyel, amit az Önkormányzat ebben a tárgyban kiadott -, hogy tegyék a honlapon
nyilvánosan hozzáférhetővé a teljes szakértői tanulmányt, amit a József Attila-lakótelep, MÁV-Aszódi lakótelep,
Illatos út és Illatos árok területén végzett mérésekről tudni lehet.
dr. Bácskai János: Ha most egy iskolában lennénk, és megkérdezném a tanulókat, hogy tegye fel a kezét az,
aki tudja, hogy Képviselő asszony miről beszél – én ilyet most nem teszek -, biztos lennék abban, hogy a
negyede sem tudná. Amit elmondott, az „köszönő viszonyban” sincs a valósággal. Tudva levő, hogy mi a
végeredménye, és az összmegállapítása a méréseknek, hiszen sajtóközleményben tudattuk a „nagyvilággal”.
Készült a mérési jegyzőkönyvről egy fogyasztható, közérthető változat, ami a mai nap folyamán felkerül a www.
ferencvaros.hu honlapra. Amit Képviselő asszony kifogásol, az egy olyan változat, ami az én, és sok más
szakember megítélése szerint nem alkalmas arra, hogy megjelenjen a honlapon. Ennek egyetlen oka van,
Baranyi képviselő asszony elmúlt félévi tevékenysége. Bárki a világ összes környezetvédelmi szakértője közül,
az Európa Tanács elnöke, az ENSZ főtitkára is bejöhet és megnézheti, kézbe veheti, tanulmányozhatja.
Természetesen ezt Képviselő asszony is megteheti, akár az ülés teljes ideje alatt is hozzáférhet a
dokumentumhoz, és utána mindenkinek saját felelőssége, hogy ebből a mérési sorozatból milyen
következtetéseket von le, és mire használja fel. Megkérdeztem Képviselő asszonyt is, hogy mire szeretné
felhasználni, de nem érkezett egyértelmű válasz, nem nyugtatott meg afelől, hogy a kezébe kellene, hogy adjam,
viszont afelől igen, hogy nem áll elegendő ok arra, hogy a kezébe adhassam.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A Csicsergő Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
181/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Köszönöm, nem.
Illyés Miklós: Tegnap a szakbizottság mindkét pályázót meghallgatta, a Képviselő-testület fele ott volt az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén. Nem szeretném megismételni, de akinek van kérdése az
tegye fel a jelölteknek. Rövid bemutatkozást fogok tőlük kérni, hogy mindenki megismerhesse őket.
dr. Bácskai János: Kérem, hogy ABC sorrendben kezdjük meg a meghallgatást.
Papp Jánosné pályázó megérkezett az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm. Kívánja-e kiegészíteni a pályázatában leírtakat?
Papp Jánosné: Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy ismételten szóhoz juthatok. Ebben a tanévben rengeteg új
feladat hárul az óvodákra és az iskolákra, ez főleg a minősítő eljárásokra értendő. Az az intézményvezető
jogosult a kollégáinak a minősítő vizsgáján történő részvételre, aki önmaga is megírta a portfolióját, és az
Oktatási Hivatal honlapjára időben feltöltötte. Ezt a tegnapi napon nem mondtam el, én rendelkezem ezzel a
kitétellel.
Mezey István: Olyan színben tűnt fel ez a megjegyzés, mintha kizárólag Ön rendelkezne ezzel a minősítéssel.
Papp Jánosné: Nem, csak ez szükségeltetik ahhoz, hogy a most megkezdődő minősítési eljárások folyamán az
intézményvezető részt vehessen ezekben az eljárásokban, a saját pedagógusai oldalán, azokat segítve.
Papp Jánosné pályázó elhagyta az üléstermet.
Vajasné Kabarecz Ágnes pályázó megérkezett az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm. Kívánja-e kiegészíteni a pályázatában leírtakat?
Vajasné Kabarecz Ágnes: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet és a vendégeket. A pályázatomhoz
nincs hozzáfűznivalóm, de mivel nem ismer mindenki, bemutatkoznék. 1982-ben szereztem óvodapedagógusi
szakképesítést a Bem József Óvónőképző Szakközépiskolában, majd 1986-ban főiskolai diplomát szereztem a
Budapesti Tanítóképző Főiskola óvónői szakán. 25 éves óvodai szakmai gyakorlattal rendelkezem, melyből 7
évet egy pesterzsébeti óvodában és 18 évet Ferencvárosban töltöttem. Az óvodapedagógusi munkám során
érdekelődéssel figyeltem a vezető munkáját, és érdeklődtem az óvodavezetési feladatok iránt, majd kezdtem
ilyen irányú képzések iránt érdeklődni. Ezt észrevette az óvodavezetőm is, és támogatott abban, hogy
jelentkezzem a közoktatási vezetői képzésre, amit 2005-ben végeztem el a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezzel
a szakvizsgával szerettem volna más jellegű tevékenységet végezni, és így vállaltam el 2007-ben a Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatalban a kerületi óvodák szakmai koordinátori munkakör betöltését. A munkakör betöltése
során fontos volt számomra a kerületi óvodák élete, a gyermekek. Kreativitást éreztem magamban arra, és
vágyam volt, hogy óvodavezetői feladatokat lássak el. Jelenleg érzek magamban erőt arra, hogy új dolgokat
tudjak megvalósítani, ezért döntöttem úgy, hogy visszatérek a pedagógusi pályára, és a Hivatalban eltöltött évek
tapasztalatait, ismereteit óvodavezetőként szeretném kamatoztatni.
Vajasné Kabarecz Ágnes pályázó elhagyta az üléstermet.
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Zombory Miklós: Tanárként töltöttem 32 évet, 3 igazgatót végigszolgáltam, a 4. igazgató „túlment rajtam”, még
ma is igazgató, miközben én elmentem nyugdíjba. 4 igazgató választást éltem át, és ezért Illyés Miklós elnök
úrral úgy döntöttünk, hogy kimegyek az óvodába, és megnézem a hangulatot, légkört, ő pedig elmegy a szakértői
bizottság meghallgatására. Természetesen a helyi pályázónak mindig könnyebb helyzete van, a külső
pályázónak nehezebb. Papp Jánosné nagyon jó óvónő, az unokámat is hozzá vinném, de nálunk az iskolában is
volt olyan, hogy a tanító néni igazgató lett, és nem mindegy, hogy gyerekeket nevel vagy felnőtt embereket
irányít. Papp Jánosné óvónőnek alkalmasnak látszik a szavazatok alapján, azonban a szakmai bizottságnál ez
megfordult. Vajasné Kabarecz Ágnest szakmailag a bizottság alkalmasnak találta, nyilvánvalóan a helyiek találtak
kifogást. Egy kifogást én is említettem, a dadákkal kapcsolatos terveit. Annak mondanám, aki nem pedagógus,
hogy az óvónő jobb keze vagy mindkét keze a dada. A bizottsági ülésre már felkészült a pályázó, és kifejtette,
hogy tisztában van ezzel, a pályázatból valahogy ez „kicsúszott”.
Illyés Miklós: Nem terveztem a hozzászólást, de ha Alpolgármester úr felkért, akkor elmondom, hogy a külső
szakértők objektívebben látják a helyzetet. Ha valaki más kerületekből jön ide, akkor a véleményük a szememben
objektívebb, mint a saját közösségé, aki jobban ismeri a belső pályázót. Ez nem magyarázkodás, hiszen
mindenki látja a szavazati eredményeket, érdekes a helyzet, de volt már ilyen. Azt minden képviselő tudja, hogy
pénzügyi problémák voltak az óvodában, tehát egy ilyen közösség bezár ilyenkor, hogy ne kerüljenek ki az
információk. Ezt éreztem végig a légkörben, amire rá is kérdeztem a bizottsági ülésen. Nyilván az óvoda kifelé, a
szülők felé, nagyon helyesen ezt nem publikálja. A bizottsági tagok sokat kérdeztek a meghallgatáson, nem csak
a pályázatokról volt szó. Ezek alapján jött ki a bizottsági szavazati arány, amit a kiosztott táblázat alapján most
minden képviselő lát.
Baranyi Krisztina: Nem voltam jelen a bizottsági ülésen, de ha jól értem az a helyzet fordult elő, hogy a
bizottság és Alpolgármester úr is a nevelő testülettel, illetve az alkalmazotti közösséggel szembe helyezkedve a
másik jelöltet támogatja. Ezt jól értem? Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a nevelő testület, illetve az
alkalmazotti közösség egyhangú szavazati aránnyal Papp Jánosné pályázót támogatja, és egyhangúan nem
támogatják a másik pályázó programját, viszont itt a másik pályázó van preferálva. Tehát akkor szembe megyünk
az ott dolgozók véleményével?
dr. Bácskai János: Meglepetéssel hallgatom Képviselő asszony szavait. Miért kell ezen csodálkozni? Milyen
következtetést szeretne ebből levonni?
Gyurákovics Andrea: Azt gondolom, hogy mielőtt hozzászól valaki a napirendhez, el kellene olvasnia a két
pályázatot. Lehet látni, hogy mind a két pályázat jó, viszont Vajasné Kabarecz Ágnes pályázatát
összeszedettebbnek tartom, és szerintem vezetésre alkalmasabb. Ezeket a szempontokat figyelembe véve
szavaztunk tegnap.
Fröhlich Péter képviselő megérkezett az ülésterembe.
Zombory Miklós: Megismétlem Baranyi Krisztinának a mondatomat, miszerint egy pedagógiai oktatási
intézményben, aki helyben dolgozik 20-30 évet, az nyilván jobban van preferálva. Ez természetes dolog. Néhány
pályázaton már részt vettem, és mindig a helyi pályázó van preferálva, még akkor is, ha vezetői tapasztalata
nulla.
dr. Bácskai János: Kérem, hogy a szokott rendben a titkos szavazást folytassuk le. Ehhez kérek három
jelentkezőt. A szokásos számláló bizottság vállalja a feladatot?
Görgényi Máté: Igen.
Szilágyi Zsolt: Igen.
Jancsó Andrea Katalin: Igen.
dr. Bácskai János: Kedves Képviselőtársaim, vendégek! Teljes mértékben mea culpáznom kell, tévedtem egy
óriásit. Nem kérdeztem meg Jegyző urat, hogy személyi kérdésben mikor kell titkos szavazást tartani. Ezek régi
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reflexek, hiszen voltak idők, amikor személyi kérdésben csak titkosan lehetett szavazni, ez szerencsére elmúlt.
Ha nincs külön kérés erre, akkor az ülés is, és a szavazás is nyílt. Elnézést kérek azoktól, akiknek az idejét
raboltuk és az idegeit feszítettük.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület Papp
Jánosnét megbízza a Csicsergő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával a 181/2015. sz.
előterjesztés alapján.
276/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az alábbi
határozati javaslatot:
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
eredményes pályázat alapján Papp Jánosnét megbízza a Csicsergő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői
feladatainak ellátásával.”
(4 igen, 7 nem, 6 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület Vajasné
Kabarecz Ágnest megbízza a Csicsergő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával a
181/2015. sz. előterjesztés alapján.
277/2015. (IX.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
eredményes pályázat alapján Vajasné Kabarecz Ágnest megbízza a Csicsergő Óvoda magasabb vezetői,
óvodavezetői feladatainak ellátásával.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 6 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 181/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatának „B” változatáról.
278/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
eredményes pályázat alapján Vajasné Kabarecz Ágnessel 2015. szeptember 15. napjával határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyt létesít óvodapedagógus munkakörben, és 2015. szeptember 15. napjától 2020. július
31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Csicsergő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői
feladatainak ellátásával.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vajasné
Kabarecz Ágnes illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései
alapján bruttó 402 900,- Ft/hó összegben állapítja meg. Illetményének összetétele:
garantált illetmény:
300 010,- Ft
diff. magasabb vezetői pótlék
102 860,- Ft
összesen 100 Ft-ra kerekítve:
402 900,- Ft
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Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlékrésze éves értékelés alapján, kizárólag a magasabb
vezetői megbízás időtartamára került megállapításra.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérem, hívják be a pályázókat.
Papp Jánosné és Vajasné Kabarecz Ágnes pályázók megérkeztek az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Tisztelt pályázók! A Képviselő-testület határozata értelmében a Csicsergő Óvoda
óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánította, és 11 igen szavazattal,
6 tartózkodás mellett Vajasné Kabarecz Ágnessel 2015. szeptember 15. napjával határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyt létesít óvodapedagógus munkakörben, és 2015. szeptember 15. napjától 2020. július
31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Csicsergő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői
feladatainak ellátásával. A Képviselő-testület az illetményét bruttó 402 900,- Ft/hó összegben állapította meg.
Gratulálunk! Papp Jánosnénak köszönjük a pályázatot.
Papp Jánosné és Vajasné Kabarecz Ágnes pályázók elhagyták az ülésteremet.
dr. Bácskai János: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy „Ferencváros Pro Urbe díj”-ra, és „Ferencváros
Díszpolgára” címre idén is lehet javaslatot tenni. A két díjra különböző javaslattevési lehetőség van. 2015.
október 2-án 16.00 óráig lehet a Jogi és Pályázati Irodán leadni a javaslatokat, legalább 5 helyi önkormányzati
képviselő, vagy egy önkormányzati képviselői frakció, vagy 100 választópolgár, vagy a Polgármester tehet
javaslatot. A javaslatokról a Képviselő-testület fog dönteni, ahogy eddig is.
Megkaptam az információkat, az ülésteremben lévő festményeket Laluk György festőművész készítette, aki
ferencvárosi lakos, és a Szent-Györgyi Albert Gimnázium rajztanára. A képek címeit meghagyom egyelőre
játéknak, lehet találgatni. A festményeket 2003-ban vásárolta az önkormányzat, 2004-ben adta át a Ferenvárosi
Helytörténeti Gyűjteménynek. A kis teremben lévő festményt Molnár Kati festőművész készítette. A nagy
teremben Gönczi Ambrus és Winkelmayer Zoltán által készített, századfordulós képeslapok nemes másolatai
láthatók a falon, amely 2004-ben a Budapesti Történeti Múzeumban lettek kiállítva „Üdvözlet a Ferencvárosból”
címmel, és könyv is készült belőle. A kis teremben „Ferencváros múltja, jelene és jövője” című pannókat
Budapest IX. kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói készítették. Köszönjük!
2./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására
beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
180/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Lengyel Zoltánné 2015. december 28-án lejár a magasabb vezetői megbízatása, és ennek
érdekében egy szakértői bizottságot hoztunk létre, melynek vezetője Illyés Miklós, az Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottság elnöke, tagjai pedig dr. Ruzsits Ákos Jenő, Acsainé Véghvári Katalin, Szabóné Gál Mária,
Szilágyi Imre, Lengyel Zoltánné, Zobokyné Kozma Krisztina.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 180/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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279/2015. (IX.10.) sz.
Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatok
elbírálására a szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
- Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke
Illyés Miklós
- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal aljegyzője
dr. Ruzsits Ákos Jenő
- Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke
Acsainé Véghvári Katalin
- Bölcsődék Demokratikus Szakszervezete Helyi
Alapszervezetének elnöke
Szabóné Gál Mária
- Humánszolgáltatási Iroda vezetője
Szilágyi Imre
- Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
vezetője
Lengyel Zoltánné
- Közalkalmazotti Tanács elnöke
Zobokyné Kozma Krisztina
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy a szakértői bizottság tagjainak értesítése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
3./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő
szakértői bizottság összetételének meghatározására
179/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Köszönöm, nem.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 179/2015. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
280/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Csudafa Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatok elbírálására a szakértői bizottság
összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
- Villányi Györgyné (szakértői szám: SZ 021671) óvodai tanügyigazgatás, szervezet- és
minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés
- Hajnal Margit Hajnalka (szakértői szám: SZ 027197) óvodai pedagógiai értékelés, intézményértékelés
- dr. Remzsőné Piti Kata (szakértői szám: SZ 025306) óvodai tanügyigazgatás, szervezet- és
minőségfejlesztés.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szakértői
bizottság tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázat összegben határozza meg. Felkéri a
Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142.
„Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
4./ Javaslat a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány 2014. évi támogatása elszámolásának
elfogadására és 2015. évi támogatására
172/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Köszönöm, nem.
Illyés Miklós: Az alapítvány tavaly is pályázott, logopédiai eszközökre kérik az összeget. A szakbizottság
támogatta a 405 000 forintos összeget a saját soráról.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 172/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
281/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja a 306/2014. (XII.18.) számú határozata alapján 1.215.000,- Ft támogatásban részesített „FERKÓ”
Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolóját.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
2./ támogatja a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelmét a ferencvárosi óvodákban
dolgozó gyógypedagógusok és logopédusok folyamatos munkavégzésének biztosításához, a fogyóeszközök
pótlásához szükséges eszközök beszerzéséhez 2015. szeptembertől 2015. decemberig tartó időszakra
vonatkozóan az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 3143.
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére havonta 81.000,- Ft, mindösszesen
324.000,- Ft összegben.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pontban jelölt támogatás egy összegben történő kifizetéséhez
szükséges támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
5./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
182/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőket, kívánják-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Zombory Miklós: Köszönöm, nem.
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dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 182/2015. sz. előterjesztés egyfordulós
tárgyalásáról.
282/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ….../2015. (.....) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és
fogadja el.
Határidő: 2015. szeptember 10.
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 182/2015. sz.
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja az 25/2015. (IX.15.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága magasabb vezetői,
intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására, valamint a szakértői bizottság
összetételének meghatározására
183/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 183/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
283/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága intézményvezetői feladatainak ellátására a
magasabb vezetői pályázatot a 183/2015. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.
Határidő: 2015. szeptember 16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Szociális
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat
értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
- Kállay Gáborné, alpolgármester,
- dr. Ruzsits Ákos Jenő, aljegyző,
- Szilágyi Imre, HUSZI irodavezető,
- Szociális Munkások Demokratikus Szervezetének Helyi Szervezete által delegált tag,
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Takács Imre, elnök – gyermekvédelmi szakértő – Magyar Családsegítők- és Gyermekjóléti Szolgálatok
Országos Egyesülete,
- Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag,
- dr. Radoszár Miklós, gyermekvédelmi szakértő.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
-a szakértői bizottság tagjainak megbízási díját a 183/2015. számú előterjesztésben foglalt összegben
határozza meg
-felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142.
„Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a szakértői bizottság tagjainak értesítése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
-

7./ Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány és a Magyar Festészet Napja Alapítvány kérelme
178/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2015. sz. előterjesztés 1. határozati
javaslat „A” változatáról.
284/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul
a 2015. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Ars Nova Sacra
Énekegyüttes Alapítvány pályázatában szereplő hangverseny időpontjának 2016. március 23. napjára történő
módosításához, egyebekben a benyújtott pályázata szerinti változatlan feltételekkel.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármestert, hogy
gondoskodjon az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2015. sz. előterjesztés 2. határozati
javaslat „A” változatáról.
285/2015. (IX.10.) sz.
Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul
a 2015. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Magyar Festészet
Napja Alapítvány pályázatában szereplő kiállítás időpontjának 2015. október 1. napjától 2015. november 10.
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napjáig tartó időszakra, valamint az elszámolás határidejének 2015. november 30. napjára történő
módosításához, egyebekben a benyújtott pályázata szerinti változatlan feltételekkel.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármestert, hogy
gondoskodjon a Magyar Festészet Napja Alapítvánnyal a támogatási szerződés módosítás megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
8./ Javaslat a 248/2015.(IX.10.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására
176/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Illyés Miklós: A MEDICOPTER Alapítvány a defibrillátor helyett más orvosi műszer beszerzésére kéri a
támogatást. Kérem, támogassák az előterjesztést.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 176/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
286/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 248/2015.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozatban megfogalmazott célt módosítja, így a
MEDICOPTER Alapítvány részére orvosi műszerek beszerzéséhez 50.000.- Ft támogatást nyújt a 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” elnevezésű költségvetési sor terhére.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
9./ Javaslat a Budapest, IX. ker. Népliget Volánbusz Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út –
Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület)-re készülő
Kerületi Szabályozási Tervvel kapcsolatos döntés meghozatalára
177/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 177/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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287/2015. (IX.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest,
IX. ker. Népliget Volánbusz Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom
vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület)-re készülő Kerületi Építési Szabályzat - a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott egyeztetési eljárásában beérkezett valamennyi véleményt a 177/2015. számú előterjesztés 2. számú mellékletét
képező tervezői válaszoknak megfelelően fogadja el.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (V.21.)
rendeletével megalkotott ”Vágóhíd utca és környéke” KSZT módosítása – az államigazgatási egyeztetés
lezárása
174/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Pál Tibor: Ehhez és a következő napirendhez is van kérdésem. Visszautalnék az előző képviselő-testületi ülésen
tett napirend előtti hozzászólásomra, ami a Verdi Hotellel kapcsolatos. Köszönöm Főépítész úrnak, hogy
válaszolt. Azt kifogásoltam, hogy a szálloda nem illik az Üllői út arculatába és szerintem narancssárga, míg
Főépítész úr szerint szürke az épület. Azért kötöm össze a két előterjesztést, mert mindkettőben olvasható a fő
cél, ami a tervezett beépítés egységes városképi megjelenésének biztosítása. A 174/2015. sz. előterjesztés 103.
oldalán olvasható az egységes utcaképi kialakítás a Könyves Kálmán körút déli szakaszán. Nem kívánok a
következő napirendnél is szót kérni, de felolvasok egy részt a 184/2015. sz. előterjesztésből: „a terület beépítése
illeszkedjék a kiemelt értéket képviselő Duna-parti terület jellegéhez, városképi kialakításához.” Mind a két
előterjesztésben az áll, hogy azok az épületek, amiket az adott területre szeretnénk építeni, fontos, hogy
illeszkedjenek az adott stílusba, arculatba, párkánymagasságba, stb. Hogyan fog ez megvalósulni a Nemzeti
Színház, a MŰPA és a K&H épületeinek különböző stílusai között? Ilyen igény a Verdi Hotel esetében szerepelt a
rendezési tervben? Ha igen, akkor az elkészült épület teljesíti azt az elvárást, hogy illeszkedik az Üllői út
arculatába? Egységes utcakép kialakítását szolgálja?
Szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy szép mondatokat írunk a hosszú előterjesztésekben, de a
valóságban a megvalósulás minimális, jelen esetben a Verdi Hotel esetében.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
napirendet és támogatta az előterjesztést. Ha Pál Tibor már előre hivatkozott a Milleniumi Városközpont
arculatára, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az egységes arculat nem azt jelenti, hogy minden ugyanúgy
néz ki. Például egy lakótelepen minden ház majdnem egyformán néz ki, de ott is van 2-3 féle különböző panel.
A Milleniumi Városközpont attól válik egyedi arculattá, hogy többféle stílus is megjelenik. A szervezetben sem
ugyanazok a bőrszövetet, izomszövetet felépítő sejtek, de egységében egy gyönyörű szép emberi testet alkot.
Egy arculat attól is lehet egységes, hogy változatos.
Szűcs Balázs: A településrendezési eszközöknek az elsődleges funkciója a településkép meghatározása,
azonban a stílus és a városkép egymással nem keverendő fogalmak. Budapest belvárosa egységes magasságú,
hasonló méretű telkek halmaza, amit a Világörökség részeként elismernek. A világörökségi területen belül
azonban ezeknek a hasonló magasságú, tömegű épületeknek teljesen egymástól eltérő stílusa – szecessziós,
klasszicizáló, eklektikus, transzparens üveg homlokzatú – lehet, ez mégis egységes városképpé tud összeállni. A
stílus nem jelenti azt, hogy ezeknek az épületeknek a színét, anyagát Szabályozási Tervben kellene
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meghatározni. Ez az építész feladata, és amikor bemutatja a plénum előtt, akkor lehet ezekről a kérdésekről
vitázni. A Szabályozási Tervnek az a lényege, hogy meghatározzuk a beépítettség mértékét, magasságát, hogy a
homlokzatnak mely vonalon kell állnia, és ez teljesen kielégíti azokat a kritériumokat, amit egy egységes
városkép megkövetel. Például az Üllői úton elég furcsán mutatna, ha az épület három szinttel magasabb lenne,
mint a szomszédos ház, vagy 10 méterrel kijjebb, vagy beljebb lógna az utca vonalánál.
A Milleniumi Városközpont esetében a Duna-parti látvány védelme fontos. Városszerte előírás, hogy a Gellérthegyről lenézve milyen arculatot mutat a pesti oldal, ezért itt is egy közel azonos épületmagasság sorakozik
egymás mellett, hasonló tömegű épületek, amelyből a Nemzeti Színház valóban kissé kilóg, de ez adja meg az
egyedi érdekességét. A kivétel erősíti a szabályt, a modern épületek előtt egy eklektikus épület is gazdagítja a
városképet.
dr. Bácskai János: Pál Tibor képviselő úrral ízlésben nem fogunk mindig egyező véleményen lenni. Azt
megtudhattuk Főépítész úrtól, hogy ha a hatalomkorlátozásnak ezzel a módjával találkozik egy képviselő, akkor
adott esetben meg is lepődik. Magyarul azt mondja a szakma, hogy ha egy képviselőnek nem tetszik egy
narancssárga szálloda az Üllői úton, akkor nem ez a módja a nemtetszése kifejezésének. Ezt egyszer én is
megpróbáltam az Iparművészeti Múzeum terveinél, de „beletört a bicskám”. Más fórumot kell keresni arra, ha
meg akarja akadályozni, ezen a módon ma sem fog sikerülni a szálloda színét megváltoztatni. Lehet nem
egyetérteni, de ma a KSZT-ről kell dönteni.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 174/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
288/2015. (IX.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest,
IX. ker. „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház
KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV BudapestKelebia vasútvonal által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és építési szabályzatáról szóló 18/2004. (V.
21.) sz. rendelettel megalkotott kerületi szabályozási terv - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján lefolytatott - egyeztetési eljárásában beérkezett
valamennyi véleményt elfogadja.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
11./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006 (III.10.)
rendeletével megalkotott „Milleniumi Városközpont” KSZT módosítása
184/2015., 184/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: A 184/2/2015. sz. módosító javaslat határozati javaslatát kérem elfogadni.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
napirendet és támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 184/2/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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289/2015. (IX.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006.(III.10.)
rendeletével megalkotott „Millenniumi Városközpont” KSZT módosítás egyeztetését - a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bek. a) pontja
alapján - az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormánydöntést követően,
tárgyalásos eljárásban folytatja le.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormánydöntést
követően kösse meg a tervezői szerződést a „Millenniumi Városközpont” KSZT eredeti tervezőjével, a MŰHELY
Tervező és Tanácsadó Zrt-vel a Finta és Társai Építész Stúdió Kft. költségviselése mellett.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
12./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési
koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának jóváhagyására
185/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
napirendet. Bemutató keretében most a végleges formát is megismerhettük. Mivel már többszöri egyeztetés és
bemutató előzte meg, a korábbi szakaszok észrevételei bekerültek az előterjesztésbe, így a bizottság különösebb
vita nélkül fogadta el az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 185/2015. sz. előterjesztés 1. normatív
határozati javaslatáról.
290/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Integrált Településfejlesztési Stratégia” című
dokumentum elfogadásáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Integrált Településfejlesztési Stratégia” című dokumentumot és a kapcsolódó
megalapozó vizsgálatot a 290/2015. (IX.10.) számú normatív határozat mellékleteként fogadja el.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 185/2015. sz. előterjesztés 2. normatív
határozati javaslatáról.
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291/2015. (IX.10.) sz.
Határozat
a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Településfejlesztési Koncepció” című
dokumentum elfogadásáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Településfejlesztési Koncepció ” című dokumentumot és a kapcsolódó
megalapozó vizsgálatot a 291/2015. (IX.10.) számú normatív határozat mellékleteként fogadja el.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 185/2015. sz. előterjesztés 3. határozati
javaslatáról.
292/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
a./ gondoskodjon a Képviselő-testület által elfogadott településfejlesztési dokumentumoknak az önkormányzat
honlapján történő közzétételéről,
b./ a Képviselő-testület döntéséről értesítse az egyeztetésben részt vetteket, az állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi kormányhivatalt, valamint a Belügyminisztériumot.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
13./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
175/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az egyfordulós tárgyalásról a 175/2015. sz.
előterjesztés alapján.
293/2015. (IX.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ferencvárosi
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …./2015. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és
fogadja el.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 175/2015. sz.
előterjesztés alapján.
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja az 26/2015. (IX.15.) önkormányzati rendeletét a ferencvárosi kitüntetések
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
14./ Péterfai Anikó felülvizsgálati kérelme a GB 135/2015. (VI.17.) sz. határozata ellen
170/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Kérem, hogy a bizottság döntését erősítsék meg.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság ismét megtárgyalta az ügyet, és remélve, hogy Polgármester úr Határ út
rendezésében lefolytatott tárgyalásai számára lehetőséget nyit, támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 170/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
294/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GB
135/2015. (VI.17.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy Péterfai Anikó egyéni vállalkozó (cím: 1108,
Budapest, Mélytó utca 4. III. 14.) terhére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (38236/11) hrsz-ú közterület (gyalogjárda) 32 m2 –es területére a 31. sz. pavilon közterülethasználati engedély nélkül történő használata után megállapított, még fennálló 3.692.160,-Ft közterület
használati díjtartozást elengedi amennyiben Péterfai Anikó egyéni vállalkozó (cím: 1108, Budapest, Mélytó utca
4. III. 14.) elismeri a 31. számú pavilon kártérítési igény nélküli elbontásának kötelezettségét, egyben
felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló megállapodás megkötésére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
15./ A Bio Csi-Ga Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 33/2015. (07.09.) közter számú döntése ellen
171/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Kozák Anikó irodavezető
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: A határozati javaslat egyértelműen arra kéri a Képviselő-testületet, hogy a döntésemet
hagyja jóvá.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
napirendet és a korábbi döntést helyben hagyta.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 171/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
295/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
A Képviselőt-testület a Bio Csi-Ga Kft. (székhelye: 1075 Budapest, Kazinczy utca 35. I. em. 1.) kérelmének nem
ad helyt, a 33/2015. (07.09.) közter számú polgármesteri döntést helyben hagyja.
Határidő: 15 nap
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

(17 igen, egyhangú)

16./ Javaslat a 222/2015. (V.21.) sz. határozat végrehajtása alapján teendő intézkedésekre
187/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy Baranyi képviselő asszonynak volt egy indítványa, de
utána a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egy módosított határozati javaslatot
fogadott el, ami Sajó Ákos képviselőtől érkezett. A bizottság támogatta az előterjesztést.
dr. Bácskai János: Az előterjesztésből világosan kiderül, hogy az ott felmerült problémákat milyen módon
próbáljuk első lépésben megoldani. Ehhez szükség lesz a Rendőrség és a Közterület-felügyelet, illetve a
Polgárőrség hathatós segítségére, többszöri jelenlétére. Kérem, támogassák az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 187/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
296/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a./ egyetért a térfigyelő kamerák kiépítésével, a 187/2015. számú előterjesztésben bemutatott, a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet által javasolt helyszíneken.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
b./ felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának keretében gondoskodjon a térfigyelő kamerák
kiépítési költségei fedezetének biztosításáról;
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
c./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását követően gondoskodjon a térfigyelő
kamerák kiépítéséhez szükséges intézkedések megtételéről;
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
d./ felkéri a Polgármestert, hogy a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysága és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Budapest IX. ker. Fehér Holló utca, és a Budapest IX. ker. Lenkei János utca térségében történő intenzív és
folyamatos jelenlétének biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
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17./ Javaslat térfigyelő kamera áthelyezésére
188/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Intzoglu István képviselő
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Intzoglu István: Tekintettel az előzményekre, és az előterjesztés tartalmára, nincs kiegészíteni valóm.
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat egyhangúan támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 188/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
297/2015. (IX.10.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ támogatja a Budapest IX. Kerület Epreserdő utca és a Csengettyű utca kereszteződésnél lévő térfigyelő
kamera áttelepítését a Budapest IX. Kerület Epreserdő u. – Gyáli u. határolt területére.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
b./ felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.)
számú rendeletének soron következő módosításakor gondoskodjon az áttelepítés költsége
fedezetének biztosításáról.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
c./ felkéri a Polgármestert, hogy a kamera áttelepítése érdekében a költségvetési rendelet módosítását követően
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: A József Attila-lakótelepen Lakótelepi Vígasság lesz, holnap 15.00 órakor kezdődik a program.
19.00 órakor az Ecseri úti templomban Bach koncert lesz, 20.00 órakor Ferenczi György és a Rackajam lép fel.
Szombaton süteménysütő versennyel várunk mindenkit szeretettel.
dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.
A 18. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 298-318/2015. (IX.10.) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
dr. Bácskai János: Előre láthatólag 2015. október 15-én lesz a következő ülés. Várom Képviselőtársaimat a
rendezvényeken, hétvégén a József Attila-lakótelepen, jövő hétvégén az MÁV-Aszódi lakótelepen, és a hónap
végén a Haller parkban, a Mesterségek Ünnepén. Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.42 órakor
bezárom.
k.m.f.
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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