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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2016. szeptember 15-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, Dr. Kulpinszky Eleonóra, Mezey István, Mészáros László, Pál Tibor, Szilágyi Zsolt
képviselők,
Dr. Bácskai János polgármester,
Kállay Gáborné alpolgármester,
Zombory Miklós alpolgármester.
Hivatal részéről:
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző,
Dr. Hosszú Károly aljegyző.
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Dr. Bánfi Réka, Berner József, Dr. Kasza Mónika, Kovács Henriett,
Madár Éva, Dr. Mizsák Ildikó, Nyeste-Szabó Marianna, Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Szűcs
Balázs, T. Zuggó Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Bucsek Gábor - Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője, Fuxreiter Róbert - Budapesti Rendőrfőkapitányság, Ámán András – IX. kerületi Rendőr-kapitányság vezetője, Bényi Mónika – BRFK Főkapitányi
Titkársági Osztály vezetője, sajtószóvivő, Lévai-Bagoly Ildikó - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi
Hivatalának vezető-helyettese, Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Lászay János – FEV IX. Zrt.
Parkolási divízió igazgatója, Dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatója,
Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. igazgatója, Kandolka László Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. igazgatója, Gedeon Andor – FESZGYI igazgatója, Dr. Ódor Éva – FEV
IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, Csonka Gyula – nemzetiségi tanácsadó, Kozma-Víg Melinda – „JAT” pályázati
referens, Vajasné Kabarecz Ágnes – Csicsergő Óvoda óvodavezetője, Szundyné Ihász Erzsébet – Epres Óvoda
óvodavezetője, Bakonyi Ágnes - Napfény Óvoda óvodavezetője, Flender Éva – könyvvizsgáló, Veres László –
sajtófőnök, Dr. Nagy Attiláné, Péter Lajos, Kvacskay Károly külsős bizottsági tagok, Nagy Anikó.
Dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes, az ülést
15.07 órakor megnyitom. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, és vendégeinket,
kiemelten Bucsek Gábor vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét, és alezredes urakat. A
kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Zombory Miklós: Javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendjére a kiosztásra került 181/2016. sz. –
”Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési
intézmények engedélyezett létszámának emelésére előterjesztés” című – előterjesztést a 9. napirendi pont után.
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Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Intzoglu István: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Szilágyi Zsolt: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk Zombory Miklós alpolgármester úr javaslatáról, miszerint a Képviselőtestület vegye fel napirendjére a kiosztásra került 181/2016. sz. – ”Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények engedélyezett létszámának
emelésére előterjesztés” című – előterjesztést a 9. napirendi pont után.
272/2016. (IX.15.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 9. napirendi
pont után a 181/2016. sz. – ”Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
által fenntartott köznevelési intézmények engedélyezett létszámának emelésére előterjesztés” című –
előterjesztést felveszi a napirendjére.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról.
273/2016. (IX.15.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Személyi változás a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Ámán András r. alezredes
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
174/2016., 174/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) rendelet
módosítása
175/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. kerület Középső-Ferencváros (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által
határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
176/2016., 176/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása,
társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten „Haller Terv” pályázat
177/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
6./ Javaslat a Magyar Urbanisztikai Társaságba való belépésre
171/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
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7./ Budapest IX. kerület, Illatos u. 3-5., 38207/9 hrsz. alatti ingatlan elidegenítése
169/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ A Daganatos Gyermekek Jövőjéért Alapítvány felülvizsgálati kérelme a Gazdasági Bizottság GB 140/2016.
(VI.15.) sz. határozatával kapcsolatban
170/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának
módosítása
178/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
10./ Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott
köznevelési intézmények engedélyezett létszámának emelésére
181/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
11./ Beregszász testvérváros támogatási kérelme
173/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat kitüntetés adományozására
179/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Önkormányzati hatósági ügyek
180/2016., 180/2-6/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

(15 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Baranyi Krisztina: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet és a megjelenteket, hogy az önkormányzat
100%-os tulajdonában álló FEV IX. Kft. ellenem jó hírnév megsértése iránt indított perét első fokon megnyertem.
Időközben két másik pert is indítottak ellenem a parkolási helyzetet, és a bevételeket illető képviselő-testületi
felszólalásaim, illetve facebook bejegyzéseim kapcsán. Szeretnék mindenkit biztosítani, hogy a perek, az
elfoglaltság nem fognak megakadályozni szabálytalan, törvénytelen vagy morálisan tisztességtelenség okán
kifogásolható ügyek „felgöngyölítésében”.
Dr. Bácskai János: Napirend előtti hozzászólást nem szoktunk kommentálni, de annyit ismételten és
„jótanácsként” szeretnék elmondani, hogy a politikában „jártasak” – Képviselő asszonynál „jártasabbak” – tudják,
hogy az elsőfokú ítélet még semmire nem kötelez, és semmit nem jelent a másodfok szempontjából.
Intzoglu István: Amint köztudott, a József Attila-lakótelepen a parkolási zónák 2016. október 1-jével lesznek
bevezetve. A József Attila Városrészi Önkormányzat mai ülésén „kiveséztük”, de úgy érzem, hogy itt is szóvá kell
tennem két dolgot, ami a közeljövőben „beárnyékolhatja” a szükséges rossz döntésünket. A parkolási zónák
kijelölése olyan „kiskapukat” hagyott maga után, ami komoly parkolási feszültségeket okozhat a közeljövőben.
Említeném a Hurok utcát, az Egyetértés utcát, a Dési Huber utcának a kis kimaradt szakaszát, vagy az egész
Ifjúmunkás utcáig és Pöttyös utcáig húzódó szakaszát. A forgalomtechnikai felfestések elkezdődtek a napokban,
a leendő oszlopok talapzatai is kikerültek. Hiányolom, hogy a kivitelező nem volt képes arra, hogy jelölje ezeket a
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vasdarabokat, amikből magas csavarok állnak ki, és ez balesetveszélyes. Több panasz érkezett a
Részönkormányzat irodájába a felfestésekkel kapcsolatban. A Dési Huber utca 22. szám előtti buszmegállónál
felfestették a parkolási határokat, de ha valaki oda akar parkolni, akkor a busz nem tud beállni a buszmegállóba.
Mind a parkolási zónák és a technikai anomáliák rendezése érdekében kérem Polgármester urat, hogy
haladéktalanul vizsgáltassa felül, és egyúttal segítse elő ennek a megnyugtató rendezését.
Fröhlich Péter képviselő megérkezett az ülésterembe.
Dr. Bácskai János: Az illetékes kollégák „veszik az adást”, hallották az észrevételeket. A parkolási zónák
kialakítása 3 éve visszatérő, és húzódó témakör, de végre elértünk abba az állapotba, hogy elkezdhetjük. Ennek
az időnek elégnek kellett volna lenni arra, hogy észrevegyük a ránk „leselkedő” veszélyeket. Minden parkolási
zóna határán vannak konfliktus helyzetek, gyűjtjük a tapasztalatokat, figyeljük az eseményeket, fél-egy év múlva
értékelést tartunk, és ha szükséges, akkor további változtatásokat hajtunk majd végre. De minden változtatásnak
ára van, nemcsak pénzbeli, hanem egyéb áldozatokat is kell hozni. A parkolási zóna kialakításával továbbra sem
szűnik meg az a helyzet - amit régóta ismerünk -, hogy 75 darab, a József Attila-lakótelepen létező parkolóhelyre
már most 100 saját autó jut, és még, akik ideérkeznek. A parkolási zóna kialakítása ezen semmit sem fog
változtatni, tehát további munka szükséges ahhoz, hogy a 100 autónak ennyi parkolóhelye legyen. Mivel jól
ismerjük a József Attila-lakótelepet, ez sajnos csak a zöldterületek rovására történhet meg, tehát társadalmi
vitának kell indulnia arról, hogy mi a fontosabb, a zöldterület vagy az autók kellemes férőhelye.
Szilágyi Zsolt: A Haller utca 11-13. szám alatt pár hónapja nyílt egy munkásszálló. Többen megkerestek olyan
indítvánnyal, hogy szeretnének petíciót benyújtani a Haller utca 20-ba, mert rengeteg probléma van. Olyan
emberek járkálnak, akiknek nyomkövető van a lábán, terrorizálják az embereket, akik nem mernek átmenni a
CBA-ba, mert leöntik, inzultálják őket, beszólnak nekik. Nem mernek kimenni az emberek a Haller parkba sem,
mert ezek az emberek oda is „betelepedtek”. Szeretném kérni a rendőrség segítségét, mivel ez a terület pár 100
méterre van a kapitányságtól. Kérem, hogy a közterület-felügyelők is fokozottan ellenőrizzék ezt a területet, mert
félnek az emberek.
Dr. Bácskai János: Az 1. napirendi pont elé illett is ez a felszólalás. Akiknek ebben dolguk lesz, azok gondolom
már jegyzeteltek is, és számítunk azokra, akik segíteni tudják a ferencvárosiak életét, illetve a vezetés munkáját
is.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Személyi változás a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Ámán András r. alezredes
Dr. Bácskai János: Szeretném bemutatni Bényi Mónika alezredes asszonyt, a BRFK sajtószóvivőjét. Annak is
van jelentősége, hogy kíséri a Főkapitány urat, és nyilvánvaló lesz az elkövetkezőkből, hogy kiemelt szerepe lesz
az új Kapitány úr bemutatásánál. Elöljáróban csak annyit, hogy előzetes egyeztetéseken beszélgettünk
Főkapitány úrral és a Kapitány urakkal. Azon az állománygyűlésen, amin ott lehettem, sok olyan statisztikai
adatot ismerhettem meg, ami azt mutatta, hogy Ferencváros is azokhoz a településekhez tartozik, ahol javultak a
rendőrség felderítési- és egyéb statisztikái. Bizonyos bűnelkövetésekben kiemelten magas javulás mutatkozik, és
azt szeretnénk, ha ezekről az adatokról tudomást is szereznének az emberek, hiszen ha egy bűncselekmény
nem történik meg, azt nehezebben vesszük észre. Ha nem tudunk róla, akkor nem is vesszük észre, hogy milyen
jó, hogy adott esetben 90 helyett csak 13 darab autót törtek fel Ferencvárosban. Látványos és jelentős
változások vannak bizonyos bűnesetekben, amikről érdemes tudni. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a
kommunikációra a közeljövőben, és az egyéb kialakuló bűnesetekre vonatkozóan pedig a prevencióra
helyeznénk a hangsúlyt. Az illegális hulladéklerakások száma emelkedik Ferencvárosban annak ellenére, hogy
több, mint 100 darab kamera dolgozik, és segíti a rendőrség munkáját. Sok elkövetőt beazonosítanak, de
kevésről tudunk, ezért szeretnénk, ha több sikeres eset kerülne nyilvánosságra, hogy „érezzék az odafigyelést”
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azok, akik ilyenekben gondolkoznak, vagy ebből szeretnének megélni. Átadom a szót Bucsek Gábor
vezérőrnagynak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének.
Bucsek Gábor: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Fuxreiter úr vezette az elmúlt 5 évben
Ferencváros Rendőrkapitányságát. Számtalan alkalommal számolt be Önök előtt arról a tevékenységről, amit az
elmúlt években a Budapesti Rendőr-főkapitányság, azon beül pedig Ferencváros Rendőrkapitánysága
végrehajtott, eredményekről, kudarcokról is beszámolt. Az a munkásság, amivel Fuxreiter úr az elmúlt
időszakban vezette a kerületi Rendőrkapitányságot, adott alapot arra az új feladatra, amire felkértem őt, és
kinevezésre is került: a Budapesti Rendőr-főkapitányság központi állományában a tevékenység irányításával
kapcsolatos tevékenységnek a vezetői beosztása, illetve ennek a feladatnak a koordinálása, megújítása. Az
elmúlt évi beszámolóban szót ejtettünk arról, hogy teljes mértékben átalakítottuk a Budapesti Rendőrfőkapitányság bevetésirányítását, központi keretek közé raktunk egy bizonyos létszámot, akiknek semmi más
dolga nincs Budapest területén, csak a bejövő segélyhívásokra reagálni. Ennek az eredménye, hogy az 1 órás
reagálási időről az elmúlt évben 20 percre tudtuk leszűkíteni azt az időszakot, amikor valaki betelefonál a
rendőrségre, és ezután kiérkezik a rendőr, legyen az bűnügyis, ha bűnügyi helyszínről van szó, közlekedési
rendőr, ha közlekedési helyszínről, rendészeti járőr, ha olyan ad hoc feladatot kell ellátnia, ami S.O.S. sürgősségi
intézkedéseket von maga után. Köszönöm a támogatásukat, hiszen amikor évről-évre számot adott
Rendőrkapitány úr a tevékenységéről, Önök elfogadták, megszavazták, és értékelték azt. Most egy új feladat elé
néz, új területen kell bizonyítania, új területen kell azt az ismeretet átadnia, kontrollálnia, amit az elmúlt
időszakban megkapott.
Szeretném bemutatni az új, megbízott IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, Ámán András alezredes urat.
1990-ben végezte el a Rendőrtiszti Főiskolát, majd a rendőrség keretébe került állományba. Bács-Kiskun
megyében, majd Pest megyében látta el a feladatát, majd innen „csábítottuk át” a Budapesti Rendőrfőkapitányság állományába. A XII. kerület bűnügyi vezetői posztjáról, egyben a Kapitányság vezető-helyettesi
posztjáról érkezett. Az a munkásság, amit ott „letett”, és az a szemlélet, amivel egységet kovácsolt a
Rendőrkapitányságon, és amivel a sajtóhoz, a Képviselő-testülethez, a társadalomhoz hozzáállt, alkalmassá
teszi őt egy kiemelt Rendőrkapitányság vezetésére, hiszen Ferencváros kiemelt Rendőrkapitánysága a
Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, nemcsak létszámában, hanem a tevékenységében is az elsők között
szerepel, méretében és összetételében is. Átadom a szót Ámán Andrásnak, hogy bemutatkozzon.
Ámán András: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő hölgyek, urak! Bács-Kiskun megyében kezdtem a
rendőri pályámat, 1997 óta vagyok a rendőrség hivatásos állományú tagja. Végigjártam a ranglétrát,
vizsgálóként, fővizsgálóként, alosztályvezetőként, majd osztályvezetőként, és Rendőrkapitányság vezetőhelyettesként láttam el különböző Rendőrkapitányságokon ezeket a beosztásokat. Nagy lendülettel és
elszántsággal vágtam neki ennek az új feladatnak. Számomra is új terület, hiszen teljesen más egy
Rendőrkapitányságot vezetni, mint egy bűnügyi osztályt. Célom az, hogy az állampolgárok érezzék, hogy a
rendőrség értük van. Hangsúlyozni szoktam: „Nem az állampolgárok vannak a rendőrségért, hanem a rendőrök
az állampolgárokért”, és hogy ezt a jelmondatot megtöltsem tartalommal is, igyekeztem meghívni a képviselőket
annak érdekében, hogy egy személyes beszélgetés keretében – Önök által jobban ismerve a kerület problémáit –
más aspektusból is lássam, milyen feladatok várnak rám. Mi rendőri szemmel látjuk a kerületben lévő
problémákat – ez is egy szempont -, de nyilván Önök egészen más szempontból érzékelik ezeket, ami a
lakosságot a legjobban „irritálja”. Ezt a két szempontot összehangolva úgy gondolom, hogy azokat a nagyszerű
eredményeket, amiket az elmúlt időszakban a Rendőrkapitányság elért, tovább tudjuk javítani, és ezáltal a
lakosság még nagyobb bizalommal lesz a rendőrség irányába.
Már járt nálam két lakó a Haller utcai problémával, és tegnap már kint is voltunk ellenőrizni, akkor nyugalom volt,
de fokozottan fogjuk ellenőrizni a területet. Egy munkásszálló nyílt ott, aminek a közelében van egy dohánybolt,
ahol a megvásárolt italt fogyasztják közterületen, ez a hangoskodás és a személyek viselkedése zavarja a
lakókat. Amennyiben olyan jogsértést észlelünk, ami intézkedést kell, hogy generáljon, azt meg is fogjuk tenni.
Szeretném kérni, hogy ha bármilyen kérdésük vagy problémájuk van, forduljanak hozzánk bizalommal, azon
vagyunk, hogy valamennyi olyan jogsértés ellen fellépjünk, amely az emberek biztonságérzetét, nyugalmát
zavarja. Bízom benne, hogy eredményes lesz az együttműködésünk, és azt mondhatjuk Ferencvárosra, hogy az
egyik legbiztonságosabb és legnyugodtabb kerülete lesz Budapestnek.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Köszöntöm az új Rendőrkapitányunkat. Milyen főbb problémákat észlelt? Nem tudom
mennyi ideje van itt és volt-e ideje felmérni a problémákat. Kérem a segítségét az illegális hulladéklerakással
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kapcsolatban, ami „elrondítja” Ferencváros köztereit is. Ki kellene dolgozni ezzel kapcsolatban valamilyen
módszert.
Gyurákovics Andrea: Először Fuxreiter úrnak szeretném megköszönni a segítségét, és további sikeres munkát
kívánok. Az új Rendőrkapitány úrtól szeretnék már most kérni egy feladatot. A Ráday utca 8. szám alatt lakó
bérlővel van elég nagy problémánk, ebben szeretném kérni segítségét. A részleteket majd később elmondom. Jó
munkát kívánok!
Baranyi Krisztina: Nagyon köszönöm én is Fuxreiter úrnak a sok segítséget, és azt a hozzáállást, hogy rögtön a
problémamegoldásra gondolt, és nem azt nézte soha, hogy mik a nehézségek. Sokat dolgoztunk együtt,
köszönöm szépen.
Zombory Miklós: Összeírtam azokat a Rendőrkapitányokat, akiket szolgáltam, illetve ők minket. Amióta
képviselő vagyok - 20 éve, 5 önkormányzati ciklus alatt - Ámán András alezredes úr az 5. rendőrkapitány. Ez
olyan, mint a pedagógiai bipoláris folyamat: nélkülünk nincsenek Önök, és Önök nélkül nem vagyunk mi sem.
Megköszönöm Fuxreiter Róbert munkáját, bármit kértem tőle, mindig segített. Voltam az új Rendőrkapitány úrnál
is bent, és ugyanezt kértem tőle, hiszen az önkormányzat és a rendőrség között mindig jó volt a kapcsolat, és
bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Szeretettel köszöntöm az új Rendőrkapitány urat.
Bucsek Gábor: Az elmúlt időszak az átadás-átvételről, illetve a feladatok meghatározásáról, és megkezdéséről
szólt, amiket meghatároztam a Kapitányság vezető úrnak. Az a folyamat, ami elindult, azt tartani kell, de
természetesen minden változásnak megvan a jótékony hatása. Új filozófiát, új szemléletet kell bevezetni, ami a
„nyitottság szemlélete”. 2016-ot az „Innováció éve”-nek hirdettük meg, ennek kell megvalósulni Ferencváros
Rendőrkapitányságán belül is, és meg kell tudni mutatni azokat az eredményeket, amiket elértek, be kell tudni
mutatni azt a tevékenységet hónapról-hónapra, amivel foglalkoznak. Ennek a tevékenységnek a „záloga” Ámán
úr, aki erre képes, és kész is. Azokkal a problémákkal kapcsolatban, amivel szembesülni fog, azt javaslom, hogy
vegye fel a kapcsolatot egyenként a képviselőkkel, beszéljék át azt a területet, ami megoldásra vár, és ezután
lehet a konkrét feladatokról beszélni.
Dr. Bácskai János: Nagyon sok pozitív dologról kellene beszélni Fuxreiter Róbert alezredes úrtól való
elköszönéskor, az egyik ilyen jól működő intézmény volt a körzeti megbízottak rendszere. Több ilyen irodát
kellene kiépíteni, hogy még hatékonyabb legyen ez a munka, hiszen az itt élők igénye, hogy lássák a rendőröket,
a közterületi jelenlétet fokozzák. Méltán mondhassák, hogy itt néven nevezik a rendőreinket.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Arról számolt be Főkapitány úr, amit hallani szerettem volna. Köszönöm ezt a
nyitottságot, Isten hozta az új Kapitányt és minden jót a régi Kapitánynak.
Dr. Bácskai János: Megköszönöm Fuxreiter Róbert alezredes úrnak az 5 évet, hiszen a 20 évből ez jó átlagnak
mondható, hiszen volt, aki 9 évig, volt, aki 1 évig sem teljesített szolgálatot. Nagyon eredményes munkával telt ez
az 5 év. A protokoll előkészített nagyon sok szép ajándékot, hogy szép emléke maradjon Ferencvárosról. Az
egyik ajándék egy tőr, a másik pedig egy Fradi hátizsák.
Jó munkát kívánok Ámán András alezredes úrnak!
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
174/2016., 174/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést.
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Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta az előterjesztést.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Kérdések a
szociális ügyekben voltak, várom a két forduló közötti módosításokat, amiket az illetékesek benyújtanak. A
bizottság támogatta.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is támogatta az
előterjesztést.
Pál Tibor: Remélem, hogy a második fordulóig lesz még változás, mert van néhány elem, ami nem tiszta a
költségvetésben. Mondok pár érdekességet, amit tegnap sikerült kitisztázni az ülésen. A költségvetésben 29
millió forint van betervezve a népszavazásra, ebből 7,2 millió forint az állami hozzájárulás, tehát 22 millió forintot
az önkormányzat tesz hozzá. Ez nagyvonalú magatartás. Ha kiszámoljuk, hogy 23 kerület, 23 nagyváros, 124
kisváros, és kb. 3000 önkormányzat van, illetve létszámarányosan nézzük a hozzájárulást, akkor közel 3 milliárd
forintot tesznek hozzá az önkormányzatok saját pénzből a népszavazáshoz.
Korábban volt szó arról, hogy vásárolunk egy üdülőtelket. Ezzel mi a helyzet jelenleg?
A parkolással kapcsolatban felvetődött, hogy a parkolásbővítés elindult, és a költségvetés 3214. költségvetési
során 142 millió forint szerepel a FEV IX. Zrt. támogatására. Úgy tudom, hogy ezt a működtető vállalja, tehát ez a
pénz felszabadul, és ezzel a második fordulóra valamit kezdeni kell. Végignéztem a parkolás bevételeit,
kiadásait, és azt kell mondjam, hogy sokkal jobban teljesít, mint a korábbi években, hiszen 102,4 millió forint a
jelenlegi költségvetés alapján.
A költségvetés 7. táblájában új sorok jelentek meg, amiről a szöveges rész nem szól. A Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ hosszútávú elkötelezettségei vannak itt, amik több százmillió forintos tételek. Itt van egy
érdekes sor, ami úgy kezdődik, hogy 2017-től induló kötelezettségvállalás, az a címe: „sajtófőnök és
kommunikációs kiadás”, és ez 2 év alatt 14 millió forintot jelent, mint új kötelezettségvállalás. Fontos tendencia,
hogy a működési költségek nagymértékben emelkednek a korábbi évekhez, és az induló költségvetéshez képest.
2015-ben a felhasznált működési költség összesen volt 10 milliárd 412 millió forint. A mostani módosítással 11
milliárd 637 millió forint, a kettő között van egy 1,2 milliárd forintos emelkedés, működési költség. Ez sok
mindenről szól, lehet azt mondani, hogy magasabb színvonalú a működés, de a kérdés az, hogy a működési
bevételi arányok is ilyen mértékben emelkednek-e. Ebből érdekes a bér emelkedése - nem azt jelenti, hogy
sajnálom bárkitől – de úgy bért fizetni, hogy annak nincs meg a megfelelő fedezete, az némi átgondolást igényel.
Ez arról szól, hogy a dologi kiadásokból elkezdett a bér irányába vándorolni a pénz, ami korábban nem volt
jellemző. 2016 elején – az induló költségvetésben – ez 975 millió forint volt, ami a Hivatal bérkeretét jelentette, és
ez most 1 milliárd 50 millió forintra emelkedett. Nem azt mondom, hogy ez „iszonyatos bűn”, csak jelzem a
tendenciát, hogy nagymértékben emelkednek a működési- és a bérköltségek. Ebben benne van a
bérkompenzáció is, de mindig ott „lóg a fejünk felett”, hogy meddig kapjuk az Államtól. Ha majd egyszer nem
kapjuk, a munkavállalók gondolkodásában már benne lesz, hogy ők ezt megkapják, és nehéz lesz pótolni. 2017.
január 1-jétől a tisztviselői alap, ami most 38.600 forint, megszűnik, és ezzel együtt az állami hozzájárulás is
megszűnik.
A két forduló között van még mit változtatni a költségvetésben, főleg azért, mert a több százmillió forint
felhasználása, illetve elköltése kérdéses dolog.
Dr. Bácskai János: Az üdülőterület folyamatban van, egy hivatalos értesítésre várunk, amihez képest 30 napunk
van, hogy eldöntsük szeretnénk-e a megnyert területet felhasználni úgy, ahogyan a terveinkben szerepel.
Nagyon örülnék neki, ha ez sikeres lenne, de ehhez más, érintett kerület közreműködése is kell, Soroksáré. A
terület céljainknak való megfelelő felhasználásához hozzájárulás kell a másik kerület részéről. Gyerektábor,
illetve rekreációs terület lenne, ahova a gyerekek mellett a kollégák is járhatnának, egy közvetlen Duna melletti
területről van szó.
A parkoláshoz nem szeretnék hozzátenni, hiszen a hozzászólás is egy pontos helyzetmeghatározást jelentett.
A 7. táblázatban megjelent új tételekről a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője tud
részletesebb választ adni.
A béremelésről a tegnapi bizottsági ülésen is elmondtam, hogy meghirdetett sztrájk volt az országban az
állítólagos alacsony köztisztviselői bérek miatt. Aljegyző úrral beszéltem, és úgy tudom, hogy ez a mi
önkormányzatunkat nem érintette, nem történt munkabeszüntetés.
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Czakóné Dobó Krisztina: A 7. táblában szereplő több százmillió forintos tétel egy területet érint, a
közétkeztetést, amit közbeszerzési eljárásban 5 éves időszakra írtunk ki. Ennek az önkormányzat által nyújtott
támogatás része szerepel a táblában a következő 5 évre vonatkozóan.
Szilágyi Zsolt: A köztisztviselők 20%-os béremelését a Kormány 5 milliárd forintból meg tudná oldani.
Szombathelyen nem kellene a stadiont felépíteni, és akkor meg lehetne oldani.
Dr. Bácskai János: Átadom az illetékeseknek.
Baranyi Krisztina: Tegnap országos egész napos sztrájkot hirdettek a közalkalmazottak, köztisztviselők. A
legnagyobb meglepetésemre az itteni Polgármesteri Hivatal dolgozói nem csatlakoztak, pedig őket is érinti. Több
mint 10 éve nem volt béremelés ebben a szektorban, 30%-os béremelést kérnek ezek az emberek. Tegnap egy
önkormányzatisággal foglalkozó konferencián szolidaritást vállaltam velük. Gondolom, hogy itt a hivatali munka, a
bizottsági ülések, képviselő-testületi ülés miatt nem lehetett erre lehetőséget biztosítani. Ez csak feltételezés, és
Polgármester úrtól kérdezem.
A költségvetés ezen részével mélyen egyetértek, hiszen ahol tud az önkormányzat, ott be kell segíteni ennek a
szektornak. A népszavazással kapcsolatos irtózatos plusz költség miatt azonban nem tudom támogatni, amit az
önkormányzatokon keresztül „pumpálnak bele” ebbe a teljesen hazug, és értelmetlen ügybe.
Dr. Bácskai János: Képviselő asszony szokás szerint a felét mondja el a valóságnak. A sztrájkkal kapcsolatban
nyilván a köztisztviselőinket lehetne megkérdezni, ami gondolom elmaradt. Nem kérdeztem meg egyiküket sem,
de erre a sztrájkra már több hónapja készülnek, és nem hiszem, hogy az önkormányzat bizottsági ülései elég
okot adtak volna arra, hogy ne sztrájkoljon az, akinek törvény adta lehetősége, hogy sztrájkoljon. Nem tudok
semmilyen retorzióról azokkal szemben, akik ezzel a jogukkal élni szerettek volna.
A többi megjegyzései is távol vannak az igazságtól, féligazságokat tartalmaznak, ezekre nem is reagálnék.
Baranyi Krisztina: Fel sem tételeztem, eszembe sem jutott, hogy retorziók érhették volna az itt dolgozókat
akkor, ha részt vesznek egy ilyen szakszervezetek által szervezett sztrájkban.
Dr. Bácskai János: Mégis válaszolnék arra, hogy célzást tett arra, hogy a népszavazással kapcsolatos
költségek mennyiben és hogyan emelkedtek. Jó lenne, ha konkrétumokat is mondana, mert a feltételezései olyat
sugallnak, ami nem helyénvaló. Ha egyetlen forintot is meg tud jelölni, amit kampánycélokra használna fel az
önkormányzat, azt kérem, hogy jelezze.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 174/2016. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
274/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 174/2016.
sz. előterjesztés mellékletét képező, a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …./2016. (…) önkormányzati rendeletet-tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
3./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) rendelet
módosítása
175/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
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Dr. Bácskai János: Ferencváros olyan helyszíne az 1956-os októberi forradalmi eseményeknek, ami méltán
emeli ki az országos, illetve a fővárosi eseménysorozatból is, hiszen az egyik fő színtere volt a hősies
ellenállásnak. A 60. évforduló méltó évszám, és elegendő távolság a történésekhez képest, hogy alapíthassunk
egy ilyen kitüntetést, hiszen az alkalmas jelöltek kiválasztásához elég dokumentum, tény és történelmi rálátás áll
rendelkezésre. Kérem, hogy támogassák a díj megalapítását.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Szeretnék javaslatot tenni a díj elnevezésére: „Ferencváros ’56 díj”.
Dr. Bácskai János: A módosítást befogadom.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 175/2016. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
275/2016. (IX.15.) 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 …./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg
és fogadja el.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 175/2016. számú előterjesztés alapján, az
elhangzott kiegészítéssel, miszerint a díj elnevezése: „Ferencváros ’56 Díj”.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 2
tartózkodás mellett megalkotja a 19/2016. (IX.20.) önkormányzati rendeletét a ferencvárosi kitüntetések
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) rendelet módosításáról.
4./ Budapest Főváros IX. kerület Középső-Ferencváros (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca
által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
176/2016., 176/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Dr. Bácskai János: Kiosztásra került 176/2/2016. számmal egy kiegészítés az előterjesztéshez. Kérdezem az
előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből.
Pál Tibor: Nehéz az előterjesztés, mert sok a szakmai szöveg, ezért elnézést kérek, ha laikus képviselőként
olyat kérdezek, ami egyértelmű Főépítész úr számára. Gyakran részt veszek a tervtanács munkájában, és
nagyon tanulságosnak tartom. A Balázs Béla utcai ingatlanok eladási szerződésében olvastam, hogy a vevő
szándéka, hogy szélesítve legyen az utca, tehát beljebb húzza az épületek homlokzatát. Ez a lehetőség már a
mostani előterjesztésben szerepel?
Sokszor szerepel szakmai szövegben, hogy hol és milyen módon kell bizonyos épületeknek illeszkedniük a foghíj
telekhez. Előállhat-e olyan helyzet – ami a Ráday-Lónyay ingatlannal kapcsolatban látható -, hogy az újonnan
épített épület felső részén egy 3 emelet magas – 7 méteres - tűzfal keletkezik, ami az utcáról fogunk látni?
Olvastam, hogy az új homlokzatnak alkalmazkodnia kell a szomszédos épületekhez. A Belső-Ferencvárosra is
vonatkozik ez? Meg lehetne ezt pontosabban fogalmazni a második fordulóra? Ezzel mindig vita van, hogy
önmegvalósítást kell egy foghíjtelken megcsinálni, vagy az utcafront korábbi stílusához alkalmazkodni.
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A kerékpárúttal kapcsolatban nem láttam kezdeményezést az előterjesztésben. Miért maradt ki?
A vendéglátóteraszoknál azt látom, hogy gyakran az utcákról parkolóhelyeket vesznek el. Van arra számítás,
hogy mennyi parkolóhelyet áldozunk fel? Lehet ennek valamilyen határt szabni?
Volt előttünk egyszer egy olyan előterjesztés, ami a reklámhengerek elszállításával kapcsolatban döntöttünk.
Akkor Polgármester úr azt mondta, hogy a Főváros napirendjére tűzi majd a reklámtevékenységgel kapcsolatos
napirendet. Volt már ilyen vagy várható a közeljövőben?
Érdekes új elem az előterjesztésben a napkollektorok megjelenése, és elhelyezése. Azt látom, hogy nincs
akadálya annak, hogy bárki kihelyezzen napelemet a homlokzatra. A légkondicionálók és reklámtáblák
kihelyezése rögzítve van, de ez nincs pontosan leírva, miközben támogatjuk azt, hogy alternatív hőellátást
biztosítsanak a lakók.
Az előterjesztés mellékletében a rehabilitációs terület körbe van jelölve, a 3 darab piros vonalat nem tudtam
értelmezni.
Dr. Kulpinszky Eleonóra képviselő kiment az ülésteremből.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A napkollektorok kérdését Főépítész úr megválaszolja, de amennyire ismerem a technológiát, nem
célszerű 90 fokos szögben homlokzatra kitenni, nem láttam még ilyet. A Balázs Béla utcai ingatlanok
szerződésének megkötését a bizottság támogatta, és az utca kiszélesítése egy előnyös megoldás, hiszen a
Lenhossék utca Balázs Béla utca sarka és az azt követő épület már korábban is beljebb épült. Azzal, hogy
hátrébb viszik az épületeket, alkalmazkodnak az utcaképhez. Az előterjesztést támogatta a bizottság.
Szűcs Balázs: Köszönöm, hogy Pál Tibor képviselő úr ilyen „tüzetesen” átnézte az előterjesztést. Jól esnek a
szavai azzal kapcsolatban, hogy milyen fegyelmezett, és jól követhető az új KÉSZ struktúrája. Tervezői oldalról is
kapjuk vissza a Belső-Ferencvárosban nemrégen elfogadott KÉSZ-szel kapcsolatban, ott is ugyanez a tervező
készítette a szabályzatot. Szinte kézikönyvként használható sorrendben vannak benne, amely a jelenleg még
hatályban lévő KSZT-k esetében nem mondható el. Azt az egyszerűsítést szolgálja ez is, amit az önkormányzat
számos területen igyekszik megvalósítani, hogy minél inkább „felhasználóbarát” rendeletei, hivatalos szövegei
legyenek.
A Balázs Béla utcai településrendezési szerződésre vonatkozik: egy történelmileg – 100 éve - kialakult formához
igyekszünk az utcaszélesítést igazítani. Ez a kérés már szerepel az új szabályozási tervben, voltak előzetes
egyeztetések. Ha nem történt volna meg ez a településfejlesztési szerződés, akkor másképpen nézne ki az
előterjesztés. Ezért szerepelnek egy napirenden belül az előterjesztések, mert az idő folyamán egymáshoz
hangoltuk őket.
A tűzfalakra vonatkozó szabályok a 9.§ 4. pontjában szerepelnek. Amennyiben olyan eset adódik, hogy van egy
alacsonyabb épület, az új Fővárosi Rendezési Szabályzat kifejezetten kívánatosnak tartotta azt a jellegzetes
budapesti arculatot, amelyen vállaltan megjelennek tűzfalak, mert ez hozzátartozik Budapest hangulatához.
Személy szerint én ezzel nem értettem egyet, de mivel kötelesek vagyunk a Fővárosi Rendezési Szabályzat
magassági értékeit érvényesíteni a Kerületi Építési Szabályzatokban, ezért került be ebbe a paragrafusba is
ugyanaz a kiegészítés, amely már az elfogadott és hatályos Belső-Ferencváros Építési Szabályzatában benne
van: „Közterületről és a szomszédos épületből látható, 1 métert meghaladó magasságú, új tűzfal kialakítása
esetén az épület határoló falát zárt homlokzatként kell megtervezni és kialakítani.” Ez egy olyan egyedi előírás,
ami egyetlen más kerület szabályozásában sem szerepel, ez ad lehetőséget arra, hogy betartva a fővárosi
rendelkezéseket is, a mi helyi esztétikai igényeinket is érvényesíteni tudjuk, bár nem úgy, mint korábban, hogy
teljesen eltakarjuk ezeket a tűzfalakat, hiszen erre korlátozást tartalmaz a Fővárosi Rendezési Szabályzat, de
építészetileg mindenkinek kötelessége lesz ezt kezelni, és reményeim szerint olyan tervek születnek, amik ezt a
problémát megoldják.
A szomszédos épületek homlokzatához való illeszkedés a laikusoknak mást jelent, mert itt elsősorban az
arányokhoz való illeszkedésről van szó. A klasszikus épületeken nagyon jól meghatározható egy lábazati sáv a
földszinti részen, efölött általában van egy közbeeső osztópárkány, és az épület befejezése előtt pedig egy
zárópárkány. Ezeknek a vertikális és horizontális elemeknek az új épületeken való továbbvezetését modern
épületek esetében is – még ha egy laikus számára teljesen elütő karakternek is hat – egy jó építész tovább
vezeti. A szakmai szemünk azt mondta, hogy ezek illeszkednek a szomszédos épületekhez, egy laikus másképp
látja, mivel a két épület építési időszaka között sok esetben 100 év is eltelt, nyilván vannak stílusbeli,
anyaghasználati eltérések, de egy város arculatába ezek a finom arányok, és horizontális elemek átvitele a
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modern homlokzatokra, adja azt az egységességet, amit Budapesten belül Ferencváros is követendő mintának
talál.
A kerékpárutakra vonatkozó javaslatokat a Szabályozási Terv mellékletében találja meg, apró kék, illetve fekete
pöttyökkel jelöltük azt a két kívánatos fő kerékpárútvonalat, amit szeretnénk megvalósítani. Ez egyrészt az Üllői
úti kerékpársáv, amire már elkészült tervekkel rendelkeztünk, sőt aláírt kiviteli szerződéssel rendelkezett a BKK,
hogy idén nyárra a munkálatokat befejezze a Kálvin téri és Ferenc körúti szakaszon, de ezt a 3-as metró felújítási
munkálatai miatt leállították, a tervezett metrópótló buszra hivatkozva. Ha ez megvalósul, akkor folytatásaként a
Szabályozási Terv az Üllői út középső-ferencvárosi szakaszán is kívánatosnak tartja egy önálló kerékpársáv
megjelenését, úgymint a Nagykörúton.
Külön fejezet taglalja a Mester utcát a közlekedési szakaszban. Az Olimpiai Mestertervben is megjelenik, mint a
tervezett olimpiához vezető egyik fő közlekedési ág. A tervek szerint a 4-es, 6-os villamospárból az egyik villamos
nem Budára menne át, hanem a Mester utcára bekanyarodva az olimpiai falu kapujáig vinné az utasokat, tehát
előkelő helyet foglalhat el. Erre felkészülve szeretnénk a Fővárost, mint az utca tulajdonosát ”rábírni”, hogy egy
olyan – Nyugat-Európában már sok példával rendelkező – utcát alakítson ki, ahol az átmenő forgalom korlátozva
lenne, de kiemelt prioritást kapna a villamosközlekedés, illetve a nagymértékben megélénkült, és valóban a
mesterek utcájává váló egyik fő utcánknak a barátságosabb, teraszokkal, vendéglátóhelyekkel „tarkított” arculata.
A terasz kontra parkoló megjegyzését nem tudom kommentálni, mivel a Szabályozási Terv erre vonatkozóan
nem rendelkezik. Ahogy eddig is, úgy továbbra is bármilyen parkolóhely közterület-foglalás címén igényelhető
terasz céljára, amennyiben az önkormányzat hozzájárul. Ezt díszburkolat esetében bizottsági szinten, egyéb
esetben hivatali, illetve polgármesteri szinten lehet korlátozni. Csak olyan kitételeket tartalmaz, hogy a
teraszoknak hogyan kell kinézniük, esztétikus megjelenésűeknek kell lenniük, illetve hogy mennyi szabad
gyalogosközlekedésnek kell helyet biztosítani az utca keresztmetszetében.
Nagyon helyesen nem tiltja a szabályzat a napkollektorok homlokzaton való megjelenését. Erre vonatkozóan a
technológia „viharos” sebességgel fejlődik, és elképzelhető, hogy néhány évtized múlva már maga az ablaküveg
lesz a napkollektor, vannak már ilyen kísérleti ablakok. A napfénynek elég, ha 50%-a a lakásba jut, további 50%a pedig elektromos árammá alakítható. Jelenleg az ilyen üvegek négyzetméter ára még több millió forintos
nagyságrendű, nem jellemző, hogy felhasználásra kerülne. A tervtanácsi ülésen szívesen látjuk a képviselőket,
és ha ilyen előkerül, elbíráljuk, illetve Polgármester úr eldönti, hogy helyt ad-e a kezdeményezéseknek.
A piros vonal az első a jelmagyarázatban, ez a szabályozási vonal.
Dr. Kulpinszky Eleonóra és Intzoglu István képviselők visszajöttek az ülésterembe.
Dr. Bácskai János: A Fővárosi Közgyűlés még nem „tűzte” napirendre a hirdetőoszlopok ügyét.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 176/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
276/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési elhatározásaival és „Középső Ferencváros
Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzatával kapcsolatosan eddig hozott határozataival összhangban,
valamint a 176/2016. számú előterjesztés és mellékletei alapján úgy dönt, hogy
a./ a Budapest IX. Kerület Középső Ferencváros Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca –
Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló …./2016. (…) rendelet tervezetét elfogadja,
kifüggesztésével egyetért és a Kerületi Építési Szabályzatnak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 38. §-ban foglalt véleményezési szakaszát megkezdi.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, a rendelet-tervezet kifüggesztéséért.
b./ továbbra is fenntartja mindazon döntéseit, melyeket a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS
Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzatának készítése során a jelenleg hatályos Budapest Főváros
Rendezési Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FRSZ) az FRSZ 1. sz.
mellékletében előírt beépítési sűrűség érték módosítására vonatkozóan hozott és egyben úgy dönt, hogy a

11

fővárosi tervek jóváhagyását követően, az új paraméterek alkalmazása érdekében a Kerületi Építési Szabályzat
egyeztetését – figyelemmel 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) bekezdés c) pontjában foglaltakra – tárgyalásos eljárásban folytatja le.
Határidő: a fővárosi szabályozási tervek hatálybalépését követő 30 nap.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 176/2/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
277/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja és megköti a 176/2/2016. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú mellékletét képező adás-vételi
szerződést és felkéri a Polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ elfogadja a 176/2/2016. számú előterjesztői kiegészítés 2. számú mellékletét képező tanulmánytervet.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ a 176/2/2016. számú előterjesztői kiegészítés 3. számú mellékletét képező településrendezési szerződést
tervezetként elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés véglegesítésére és a végleges szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Fröhlich Péter képviselő kiment az ülésteremből.
5./ VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten „Haller Terv” pályázat
177/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Vörös Attila: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a pályázati
lehetőséget, és úgy értékelte, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ilyen típusú, hátrányos helyzetben
lévő „krízisblokkokat” az önkormányzat fel tudja újítani. Elhangzottak hozzászólások azzal kapcsolatban, hogy ez
a program egy külső- és belső függőfolyosó felújítást tartalmaz, de a lakások állapotára nem terjed ki. Azonban
ezekben a házakban ezek a külső felújítások is olyan mértékű értéknövelést, illetve veszélyelhárítást jelentenek amelyet az önkormányzat pályázati forrásból tud finanszírozni -, hogy az mindenféleképpen „üdvözlendő”. A
bizottság támogatta az előterjesztést.
Zombory Miklós alpolgármester kiment az ülésteremből.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Mivel itt egy
pályázat benyújtásának utólagos elfogadásáról van szó, nehezen voltak értelmezhetőek a kiköltöztetések nélküli
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felújítások kritikái. A víz-, gáz-, és egyéb belső felújításokat nem tartalmaz a terv, gondolom, hogy erre a sikeres
pályázat lebonyolítása után kerülhet sor. A bizottság elfogadásra javasolta.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság ülésén élénk vita folyt Ferencváros szociális lakásai, illetve a
lakásgazdálkodás témakörében. Ennek ellenére, vagy pont ezért a bizottság támogatta a pályázatot.
Dr. Bácskai János: Köszönjük a lakonikus, de egyértelmű bizottsági állásfoglalás ismertetését.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, természetesen mi az
utófinanszírozásról kérdeztük az irodát. Szóba került más kérdés is, de a bizottság támogatta az előterjesztést.
Baranyi Krisztina: Ez egy nagyon jó program. Volt olyan szerencsém a közelmúltban, hogy több település
pályázatát is láttam. Az a pályázat címe, hogy: „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek javítása”. Ami más településeken azt jelenti, hogy komfort nélküli, beázó, összedőlő, alulról
vizesedő, múlt századi körülményeket mutató magántulajdonú, illetve önkormányzati házakat újítanak fel. Látom,
hogy a FESZOFE, a FESZGYI, a FEV IX. Zrt. és az önkormányzat, mint konzorciumvezetők voltak azok a
partnerek, akik kiválasztották ezt a 4 darab házat erre a projektre. Ez azért furcsa, mert én is a BelsőFerencvárosban élek, és ismerek ránézésre is sokkal rosszabb állapotú házakat, mint például a Koppány
utcában, az Üllői úton vannak aládúcolt házak, a Márton utcában, a Gát utcában is vannak ilyen épületek. Miért
pont ezt a 4 házat gondolták pályázatra érdemesnek, ha már kiköltöztetés nélküli felújításról beszélünk? Miért
nem olyan felujításokat eszközlünk, amire tényleg a legnagyobb szükség van? A másik, ami nagyon feltűnő
ebben az összesítésben, hogy ebből a 2 milliárd forintból gyakorlatilag a lakófunkció értéke 770 millió forint.
Nyilván a pályázat sok költséget behatárol, de amilyen pályázatokat láttam, azoknál nem 50% alatt volt a
pályázatok fő céljának a megvalósítása. Projekt előkészítésre, tervezésre 100 millió forint, műszaki ellenőrzésre,
projektmenedzsmentre 50 millió, 20 millió forint. Úgy gondolom, hogy ez a költség összeállítás nem reális, ez a fő
cél elérésének a kárára megy, jelentősen túlárazott. Szerintem ebből a 2 milliárd forintból lehetőségünk lenne
olyan állapotú házak felújítására, amik méltatlanok a XXI. századhoz, és sokkal rosszabb állapotban vannak,
mint a Haller utcai házak.
Ki döntött végül ezeknek a házaknak a kiválasztásáról?
Mészáros László képviselő kiment az ülésteremből.
Fröhlich Péter és Zombory Miklós képviselők visszajöttek az ülésteremből.
Dr. Bácskai János: Egyetlen Üllői úti leromlott állapotú házat sem ismerek.
Vörös Attila: Az előterjesztésben próbáltuk bemutatni, hogy ezek nem önkényesen lettek megválasztva, sem a
tevékenységek, sem az épületek. Hangsúlyozzuk, hogy a pályázati felhívás szigorításával kellett megfogalmazni
a pályázati anyagot. Nem véletlenszerűen lettek ezek az épületek kiválasztva, nem véletlenül lettek ezek a
tevékenységek, ennek megfelelően beárazva. A pályázati felhívás a költségszerkezetre szigorú előírásokat
tartalmaz, ami egyébként szintén változott a „JAT I.” programhoz kapcsolódóan, például a projektmenedzsment
és az előkészítési költségek csökkentek. Ennek megfelelően a belső arányokat viszont nem mi döntjük el, csak
megpróbáltuk tartalommal kitölteni a kereteket. A pályázati felhívás részletesen tartalmazza ezeket a
lehetőségeket. Van egy akcióterületünk, amit a „JAT I.” kapcsán jóváhagytunk, nem véletlenül tettük be
mellékletként ezt a térképet. Ezen belül kellett olyan épületeket találnunk, ahol nem merül fel a kiköltöztetés,
mivel a felhívás előírta, hogy nem tudja támogatni. Ráadásul a „JAT I.”-el ellentétben nem tudunk pénzbeli
megváltást adni a kiköltözőknek, tehát cserelakást kellene biztosítanunk egy olyan területen, ami nem
krízistömbben van, tehát Belső-Ferencvárosban kellene gondolkodnunk. Ebben a 4 épületben több mint 150
lakás van, ami azt jelenti, hogy legalább ennyi cserelakást kellene biztosítani, ami sem anyagilag, sem időben
nem biztosítható. A legoptimálisabban próbáltuk megtalálni azokat a lehetőségeket, ami alapján egyáltalán
érvényes pályázatot tudunk beadni.
Dr. Bácskai János: A kiválasztásnál az érintett körzet képviselője, Főépítész úr, Elnök-vezérigazgató úr,
Aljegyző úr, én és még páran voltunk jelen.
Baranyi Krisztina: Az Üllői út 83. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásokról beszéltem.
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Ha mi magunk választottuk ki a „JAT I.” alatt rehabilitálandó területeket, akkor dönthetünk máshogyan is erről,
hogy nem a korábban kiválasztottakkal, hanem a legrosszabb állapotúakkal pályázunk. Nem a pályázat határolta
be ezeknek a házaknak a körét, ezért én nem tudom elfogadni a választ.
Mészáros László képviselő visszajött az ülésterembe.
Dr. Bácskai János: Szerencsére nem az elfogadás a kérdés, hanem szavazni fogunk. Kérdés, észrevétel, nincs.
Kérem, szavazzunk a 177/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
278/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ a „Haller Terv” című pályázatot kiemelt pályázatnak minősíti.
b./ egyetért a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtásra került „Haller Terv” pályázattal
kapcsolatos jelen előterjesztésben foglaltakkal, és a pályázat benyújtását jóváhagyja.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés jóváhagyásáról szóló javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: a Támogatási Szerződés tervezetének megküldését követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy az előkészítési tevékenységek megkezdhetősége érdekében gondoskodjon ezen
tevékenységek megvalósításához szükséges költségek fedezetének a 2016. évi költségvetési rendeletbe történő
beépítéséről.
Határidő: 2016. évi költségvetés soron következő módosítása, illetve a pályázat időtartama alatti költségvetési
rendeletek
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
6./ Javaslat a Magyar Urbanisztikai Társaságba való belépésre
171/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság vita nélkül támogatta az
előterjesztést.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 171/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
279/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ kéri felvételét a Magyar Urbanisztikai Társaság jogi tagjainak sorába.
2./ elfogadja a Magyar Urbanisztikai Társaság a 171/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
alapszabályát és a 2. sz. melléklete szerinti 2013-2016. évre vonatkozó stratégiáját.
3./ a szavazati jog gyakorlására és a társaság tevékenységében történő részvételre…………..-t delegálja.
4./ tudomásul veszi, hogy az éves tagdíj mértéke a lakosságszám szerint bruttó 2,- Ft / 1 lakos.
5./ a 2016. évre vonatkozó tagdíjat 120.000 Ft összegben biztosítja a 3201. költségvetési sor terhére.
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6./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évtől a tagsági díj fedezet biztosításáról gondoskodjon az önkormányzat
éves költségvetéseiben.
7./ felhatalmazza a Polgármestert a belépési kérelem benyújtására és a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos
nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: A határozati javaslat 3. pontjában a delegált személyéről kellett volna dönteni. Van esetleg
valakinek javaslata?
Baranyi Krisztina(ÜGYREND): Kérhetek olyat, hogy legközelebb az ilyen jellegű pályázati kiírásokat a
Képviselő-testület is megismerhesse, mielőtt összeül a FESZGYI, FESZOFE, FEV IX. Zrt.?
Dr. Bácskai János: Az előző napirendet már lezártuk, de lehet persze ilyet kérni. 2016. márciusban volt a
pályázati kiírás, ezért március és augusztus 31. között bármikor lett volna lehetősége Képviselő asszonynak,
hogy erről tájékoztatást kérjen. Tudhattuk, hiszen „JAT II.” néven többször is elhangzott, hogy pályázni fogunk,
csak kénytelenek voltunk a nevet megváltoztatni. A szándék nyilvánvaló volt, tudtuk, hogy készül ez a pályázat. A
„JAT I.”-hez szinte semmiben nem hasonlít a kiírás, ez az egyik oka a névváltoztatásnak, másrészt pedig, hogy
könnyen megkülönböztethető legyen, hogy az akcióterület melyik részén található házakról van szó. Mivel a
Haller utcai házakról van szó, ezért kapta a „Haller Terv” nevet.
Kállay Gáborné: Szűcs Balázs főépítész urat javaslom delegálni a Magyar Urbanisztikai Társaságba.
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 171/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról újra azzal a
kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület a szavazati jog gyakorlására és a társaság tevékenységében történő
részvételre Szűcs Balázst delegálja.
280/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ kéri felvételét a Magyar Urbanisztikai Társaság jogi tagjainak sorába.
2./ elfogadja a Magyar Urbanisztikai Társaság a 171/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
alapszabályát és a 2. sz. melléklete szerinti 2013-2016. évre vonatkozó stratégiáját.
3./ a szavazati jog gyakorlására és a társaság tevékenységében történő részvételre Szűcs Balázst delegálja.
4./ tudomásul veszi, hogy az éves tagdíj mértéke a lakosságszám szerint bruttó 2,- Ft / 1 lakos.
5./ a 2016. évre vonatkozó tagdíjat 120.000 Ft összegben biztosítja a 3201. költségvetési sor terhére.
6./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évtől a tagsági díj fedezet biztosításáról gondoskodjon az önkormányzat
éves költségvetéseiben.
7./ felhatalmazza a Polgármestert a belépési kérelem benyújtására és a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos
nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
7./ Budapest IX. kerület, Illatos u. 3-5., 38207/9 hrsz. alatti ingatlan elidegenítése
169/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
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Fröhlich Péter képviselő kiment az ülésteremből.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést, és a legkisebb elidegenítési árnak a
449.000.000 forintot javasolta.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 169/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról, 449.000.000 forintos összeggel kiegészítve.
281/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 61/2015. (II.19.) számú határozatát visszavonja.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Bp. IX. ker. 38207/9 hrsz-ú, 10508 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan nyilvános pályázat lefolytatásával történő értékesítéséről.
3./ a Bp. IX. ker. 38207/9 hrsz-ú ingatlan legkisebb elidegenítési árát 449.000.000 Ft + ÁFA összegben határozza
meg.
4./ felkéri Polgármestert, hogy a pályázatot lebonyolítsa a beérkezett ajánlatokat értékelje - amennyiben
szükséges hiánypótlási felhívásokat küldjön ki - és azokat elbírálás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Hidasi Gyula képviselő nem szavazott.
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
8./ A Daganatos Gyermekek Jövőjéért Alapítvány felülvizsgálati kérelme a Gazdasági Bizottság GB
140/2016. (VI.15.) sz. határozatával kapcsolatban
170/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy az „A” határozati javaslatról szavazzunk.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 170/2016. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
282/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Daganatos Gyermekek
Jövőjéért Alapítvány kérelmének nem ad helyt, a Gazdasági Bizottság GB 140/2016.(VI.15.) számú határozatát
helyben hagyja.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Intzoglu István, Jancsó Andrea Katalin képviselők elhagyták az üléstermet.
Baranyi Krisztina képviselő kiment az ülésteremből.
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9./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító
okiratának módosítása
178/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Az önkormányzat Humánszolgáltatási Irodája tárgyalásokat folytatott az óvodai
munkaközösséggel, hogy mely óvodák és milyen szintű „sajátos nevelési igényű” gyermeket vállalnának be:
értelmi fogyatékos, érzékszervi-, mozgásszervi-, beszédfogyatékos, autista, spektrumzavaros, stb. gyerekeket.
Miután kiderült, hogy melyik óvoda mit vállal, módosítani kell az alapító okiratukat.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2016. sz. előterjesztés 1. normatív
határozati javaslatáról.
283/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/509295/2016/2.
Módosító okirat
A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016.
március 24. napján kiadott, E/509295/2016/l/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 283/2016. (IX.15.) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik
szakértői vélemény alapján:
- beszédfogyatékos
- autizmus spektrum zavarral
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzdő gyermekek.
Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 15.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

P.H.

dr. Bácskai János
polgármester
(11 igen, egyhangú)
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Kállay Gáborné alpolgármester nem szavazott.
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2016. sz. előterjesztés 2. normatív
határozati javaslatáról.
284/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Csudafa Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679505/2016/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016. március
24. napján kiadott, E/679505/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 284/2016. (IX.15.) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik
szakértői vélemény alapján:
- mozgásszervi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzdő gyermekek.
Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 15.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

P.H.
dr. Bácskai János
polgármester
(12 igen, egyhangú)

(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2016. sz. előterjesztés 3. normatív
határozati javaslatáról.
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285/2016. (IX.15.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Epres Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Epres Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679361/2016/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Epres Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016. március
24. napján kiadott, E/679361/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 285/2016. (IX.15.) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik
szakértői vélemény alapján:
- beszédfogyatékos
- autizmus spektrum zavarral
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzd.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 15.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)

P.H.

dr. Bácskai János
polgármester
(12 igen, egyhangú)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2016. sz. előterjesztés 4. normatív
határozati javaslatáról.
286/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679451/2016/2.
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Módosító okirat
A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016.
március 24. napján kiadott, E/679451/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 286/2016. (IX.15.) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik
szakértői vélemény alapján:
- értelmi fogyatékos (enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos)
- érzékszervi fogyatékos (hallásfogyatékos)
- mozgásszervi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzdő gyermekek.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában biztosított.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 15.

P.H.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

dr. Bácskai János
polgármester
(12 igen, egyhangú)

(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2016. sz. előterjesztés 5. normatív
határozati javaslatáról.
287/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679417/2016/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016.
március 24. napján kiadott, E/679417/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 287/2016. (IX.15.) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik
szakértői vélemény alapján:
- beszédfogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás- szabályozási zavarral)
küzdő gyermekek.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 15.

P.H.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

dr. Bácskai János
polgármester
(12 igen, egyhangú)

(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2016. sz. előterjesztés 6. normatív
határozati javaslatáról.
288/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Liliom Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Liliom Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679428/2016/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Liliom Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016. március
24. napján kiadott, E/679428/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 288/2016. (IX.15.) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik
szakértői vélemény alapján:
- értelmi fogyatékos (enyhén értelmi fogyatékos)
- mozgásszervi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzdő gyermekek.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
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Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában biztosított.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 15.

P.H.
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(12 igen, egyhangú)

(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2016. sz. előterjesztés 7. normatív
határozati javaslatáról.
289/2016. (IX.15.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Méhecske Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Méhecske Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679484/2016/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Méhecske Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016.
március 24. napján kiadott, E/679484/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 289/2016. (IX.15.) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik
szakértői vélemény alapján:
- mozgásszervi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzdő gyermekek.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 15.
P.H.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2016. sz. előterjesztés 8. normatív
határozati javaslatáról.
290/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Napfény Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Napfény Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679495/2016/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Napfény Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016. március
24. napján kiadott, E/679495/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 290/2016. (IX.15.) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik
szakértői vélemény alapján:
- érzékszervi fogyatékos (látásfogyatékos)
- beszédfogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzdenek.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 15.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)

P.H.

dr. Bácskai János
polgármester
(12 igen, egyhangú)
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Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2016. sz. előterjesztés 9. normatív
határozati javaslatáról.
291/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679473/2016/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016. március
24. napján kiadott, E/679473/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 291/2016. (IX.15.) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik
szakértői vélemény alapján:
- értelmi fogyatékos (enyhén értelmi fogyatékos)
- érzékszervi fogyatékos (hallásfogyatékos)
- beszédfogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzd.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 15.

P.H.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)

dr. Bácskai János
polgármester
(12 igen, egyhangú)

10./ Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott
köznevelési intézmények engedélyezett létszámának emelésére
181/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: A pedagógiai asszisztens nevében benne van, hogy segíti a pedagógust. Az iskolában nem
ilyen szinten van, de az óvodában igen. A táblázatot érdemes megnézni, 3 csoportonként 1 pedagógiai
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asszisztens járna, de egyelőre erre még nincs pénzünk. 9 óvodába szeretnénk 1-1 asszisztenst, ha 2 félállású
asszisztenst vennénk fel, az annyiba kerülne, mint 9 óvodában 1-1 teljes állású, mert a félállást nem fizeti az
Állam. A teljes állású asszisztensek bérének 85%-át fizeti az Állam, ezért én teljes lélekkel – mint pedagógus –
javaslom a Képviselő-testületnek a megszavazását.
Dr. Bácskai János: Alpolgármester úr olyan szépen mondta, mint Latinovits Zoltán a híres Karinthy novellát,
amikor a matematikai feladvány az a gyereknek, hogy: „Ha 5 kályhában 3 nap alatt 8 mázsa szén ég el, akkor 9
kályhában 2 nap alatt hány mázsa szén ég el?”. Szerintem mindenki megértette. Kérdés, észrevétel, nincs.
Kérem, szavazzunk a 181/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
292/2016. (IX.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ 2016. október 1-jétől a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési
intézmények engedélyezett létszámát, a 181/2016. sz. előterjesztésben foglaltak szerint óvodánként 1
pedagógiai asszisztens státusszal megemeli.
Határidő: 2016. október 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a létszámváltozás pénzügyi fedezetének költségvetésbe történő beépítésről a
181/2016. sz. előterjesztésben foglaltak szerint gondoskodjon.
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felkéri az intézményvezetőket, hogy a létszámváltoztatással összefüggésben az óvodai SZMSZ
módosításának előkészítésről és jóváhagyatásról gondoskodjanak.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: intézményvezetők
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
Baranyi Krisztina és Fröhlich Péter képviselők visszajöttek az ülésterembe.
11./ Beregszász testvérváros támogatási kérelme
173/2016. 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 a 173/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
293/2016. (IX.15.) sz.
Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Beregszász Város Tanácsa által megvalósítandó Perényi Zsigmond Rekreációs és Turisztikai Tábor
létrehozásához egyszeri 10 millió Ft támogatást nyújt, a 3423. „testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési sor
terhére, mely a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés
módosításáról szóló önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Határidő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosításáról
szóló önkormányzati rendelet kihirdetését követő nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy Beregszász Város Tanácsával a támogatási szerződést a 173/2016. sz. előterjesztésben
foglaltak szerint kösse meg.
Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatályba lépését követő 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
Baranyi Krisztina, Hidasi Gyula, Pál Tibor képviselők nem szavaztak.
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: 2016. szeptember 16-án 10.00-14.00 óra között extrém sport tanévnyitó buli lesz a
Markusovszky téren, ugyanezen a napon kezdődik 2016. szeptember 16-18. a „Nemzeti Vágta”.
Dr. Bácskai János: Ne felejtsük el, hogy 2012-ben megnyertük a „Nemzeti Vágta”-t, tehát van miért izgulni.
Kállay Gáborné: „Autómentes Nap” lesz a József Attila-lakótelepen szeptember 17-én 9.00-13.00 óráig a
Napfény utcában, 15.00-22.00 óráig „Szüreti Vigasság” a MÁV-Aszódi telepen, 13.00-24.00 óráig „Színházak
Éjszakája” a Pinceszínházban. 2016. szeptember 21-én 18.00 órakor „Nemecsek Ernő emléktábla” avatása lesz
a Bartók Béla Unitárius Egyházközség épületében, a Hőgyes Endre utca 3. szám alatt. 2016. szeptember 23-án
a Ferenc téren 16.30 órától „Ferenc téri piknik” lesz, a Ferenc tér avatása, 2016. szeptember 24-én 10.00-16.00
óráig „Mesenap” a Kerekerdő parkban. 2016. szeptember 26-október 18-ig tart az „Idősek és Zene Világnapja” a
szokásos módon, Szeptember 26-án Mozart délután Portisch Lajossal, és utána Miatyánk hete, Szerb ortodox
liturgikus kóruszene lesz a Bakáts téri Szent Ferenc Plébániatemplomban. 2016. október 1-jén 19.00 órától
„Haydn: Harmónia mise” a Szent Vince Plébániatemplomban. Mindenkinek küldjük a meghívókat, és szeretettel
várunk mindenkit!
Dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.
A 12-13. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a 294-305/2016. (IX.15.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 17.05 órakor bezárom.

k.m.f.

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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