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Helye:

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

Jelen vannak:
Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu István, Dr. Kulpinszky Eleonóra, Mezey
István, Mészáros László, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt képviselők,
Dr. Bácskai János polgármester,
Kállay Gáborné alpolgármester,
Zombory Miklós alpolgármester.
Hivatal részéről:
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző,
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Berner József, Dr. Böjte Bernadett, Bucsai Tímea, Halmai András,
Janitz Gergő, Kovács Henriett, Dr. Kelemen Miklós, Madár Éva, Nyeste-Szabó Marianna, Dr. Riskó György,
Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Szűcs Balázs, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi, T. Zuggó
Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Dr. Kuczik János Zoltán – Budapesti Rendőr-főkapitányság Főkapitányának rendészeti helyettese,
Ámán András – BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Karas János – IX. Kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság vezetője, Dr. Princzkel-Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi
Hivatalának vezetője, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója,
Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet
igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Kovács József – FESZ KN Kft. igazgatója,
Lászay János – FEV IX. Zrt. Parkolási divízió igazgatója, Gedeon Andor - FESZGYI igazgatója, Hantos-Jarábik
Klára – Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Szabó Enikő – könyvvizsgáló, Hidasi Gábor, Kvacskay
Károly, Ferenczy Lászlóné külsős bizottsági tagok, Nagy Anikó, Szilágyiné Végh Csilla.
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, és vendégeinket.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes, az ülést 15.10 órakor megnyitom. A kiküldött
napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? Javaslom, hogy a Képviselő-testület a
183/2017. sz. – ”Sürgősségi javaslat a Bp., IX. Ráday u. 49. fszt. E. (36948/0/A/7 hrsz.) szám alatti bérbe adott
helyiség elidegenítésére vonatkozóan” című, és a 184/2017. sz. – ”Sürgősségi javaslat „Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” tárgyú Támogatási Szerződés megkötésére”
című - előterjesztéseket vegye fel napirendjére 35. és 36. napirendi pontként.
Hidasi Gyula: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
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Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról.
186/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
137/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
150/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
117/3-5/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
152/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
179/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata - 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával
kapcsolatos döntés meghozatalára
153/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzata
- 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre
vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
154/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Budapest, IX. kerület 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
Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) tervezési területhatárának
módosításáról, valamint Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2002.
(VI.12.) sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Szent László Kórház és környéke című (Könyves Kálmán körút - Gyáli
út - Vágóhíd utca - Fehérholló utca - Szent László kórház (38283/4 hrsz) délnyugati telekhatára által bezárt
területre vonatkozó) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról
szóló döntések meghozatala
155/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
9./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) valamint a településképi önkormányzati rendelet
elkészítésének elindításáról és a partnerségi egyeztetési eljárás megkezdéséről szóló döntés meghozatala
178/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
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10./ Javaslat a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról”
című pályázaton való részvételre
181/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ A nagyalásonyi 090/20 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó használati megállapodás jóváhagyása
159/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
144/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására, valamint
javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére
160/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései
174/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a Budapest IX., kerület Toronyház u. 3. társasház közös tulajdonában lévő tető felújítására
vonatkozó résztulajdonosi döntés jóváhagyására
176/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./ Részvétel a MIPIM Nemzetközi Ingatlanfejlesztési pályázatán
180/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
17./ A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme
146/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
18./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme
149/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
19./ A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
151/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
20./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására
163/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
21./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához
164/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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22./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2017. évre
vonatkozó szerződés megkötésére
165/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
23./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2016. évi szociális
szolgáltatásairól
166/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
24./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete
167/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
25./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására
(alapítványok)
168/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
26./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
169/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
27./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz
170/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
28./ Együttműködési megállapodás megkötése az „Aranycsapat” településekkel
171/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
29./ Alapítványok támogatási kérelmei
172/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
30./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi
munkaterve
138/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
31./ Főtáv Zrt Bp. IX. Magyar Telekom Székház távhőellátás kiépítésére vonatkozó kártalanítási összeg
elengedési kérelme.
147/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
32./ Kalotherm Építőipari Zrt. díjmentességi kérelme
177/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
33./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány Ifjúsági Fúvózenekar „Ferencvárosi” név használata iránti
kérelme
148/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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34. / Javaslat térfelügyeleti kamera áthelyezésére
182/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
35./ Sürgősségi javaslat a Bp., IX. Ráday u. 49. fszt. E. (36948/0/A/7 hrsz.) szám alatti bérbe adott helyiség
elidegenítésére vonatkozóan
183/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
36./ Sürgősségi javaslat „Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”
tárgyú Támogatási Szerződés megkötésére
184/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
37./ Önkormányzati hatósági ügyek
173/2017., 173/2-3/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

(13 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Hidasi Gyula: A József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén napirend előtt kértem szót a keretszabályozási
terv megvalósítása miatt. Főépítész úr egyetértett azzal, hogy közösségi tervezés alapján készüljön el a
keretszabályozási terv a lakosság bevonásával, ezt így el tudom fogadni, és kérem Polgármester urat is, hogy így
készüljön el ez a keretszabályozási terv.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
137/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Mielőtt átadom a szót Ámán András alezredes kerületi Rendőrkapitány úrnak, külön
köszöntöm dr. Kuczik János Zoltán ezredes urat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Főkapitányának helyettesét.
Ámán András: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Jelenlévők! Néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a
beszámolót. A ferencvárosi Rendőrkapitányság az elmúlt tizenévben a legsikeresebb évét „tudhatja maga
mögött”. Jelentősen csökkenő bűnügyi esetszám mellett, jelentős mértékben javult a nyomozás eredményesség
is. Ennek a hátterében elsősorban a rendőrség célirányos munkája áll, megfelelő elemző-értékelő
tevékenységgel, azonban ki szeretném emelni az önkormányzat, Polgárőrség, Közterület-felügyelet és egyéb
társhatóságok együttműködését, ez valamennyiünk közös eredménye. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az
általunk elért eredményről a lakosság értesüljön erről a kerületi médiumokon, illetve az országos
médiacsatornákon keresztül, erre a jövőben is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni. Szoktuk mondani azt a
közhelyet, hogy „nem elég jónak lenni, annak is kell látszani”. Ebben is maximális partnerséget mutat az
önkormányzat, hiszen az önkormányzat által működtetett felületeken, médiaorgánumokon, újságban, internetes
oldalon rendszeresen megjelennek a sikeres elfogásaink.
A statisztikai adatokat pontosítani szeretném, ami negatív tendenciát mutathat. Látható, hogy a testi sértések
száma növekedett a korábbi évhez képest, viszont a garázdaságok száma csökkent. A garázdaság egy kisegítő
tényállás, abban az esetben állapítjuk meg a garázdaság bűncselekményét, ha súlyosabb bűncselekmény nem
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valósul meg. Míg a garázdaságnak 2 éves a büntetési tétele, egy súlyos testi sértésnek 3 év. Például egy adott
esetben hogy 1-1 utcai verekedés, „csete-paté” milyen eredménnyel zárul, annak függvényében minősülhet
garázdaságnak vagy súlyos testi sértésnek. Összeadva a két számadatot, 2016-ban 267 volt, 2015-ben 266. A
rongálások száma mutat némi emelkedést a korábbi évhez képest, itt jelentős emelkedés a BKK automaták
megrongálásának vonatkozásában tapasztalható, azonban örömmel jelentem be, hogy az idei évben már több
rongálót vontunk eljárás alá. Legutóbb elkészült a vádirat is egy ilyen esetben, ahol a rongálás mellett több mint
400 rendbeli lopást is az elkövető terhére tudtunk róni. A többi kategóriában,vagyis rablás, gépkocsi lopás,
gépkocsi feltörés, vagy lakásbetörés - ami jelentős mértékben befolyásolják a lakosság szubjektív
biztonságérzetét – javult a kapitányság nyomozás eredményessége. Stratégiai céljaink között szerepel, hogy
ezeket a fajta irányokat, tendenciákat továbbra is megtartsuk. A vagyon elleni bűncselekmények jelentik
kerületünkben a legjelentősebb kategóriát, amelyet a bűnelkövetők elkövetnek, ezért ez kiemelt szerepet játszik a
Rendőrkapitányság életében.
Budapest Rendőrfőkapitánya „zéró toleranciát” hirdetett a kábítószerbűnözés elleni harc területén, és azon túl,
hogy ennek az elvárásnak megfeleljünk, fontosnak érezzük, hogy eredményeket érjünk el. Jelenlegi
eljárásainkban több mint 14 kábítószer terjesztő van előzetes letartóztatás hatálya alatt, ezek részben 2016. évi
elfogások, részben már az idei év elfogásai. Szeretném megköszönni valamennyi magánszemélynek,
társhatóságnak, és az önkormányzatnak az együttműködést, akik segítették a ferencvárosi Rendőrkapitányság
munkáját 2016-ban.
Gyurákovics Andrea: Volt a héten egy közbiztonsági fórum, ahol Rendőrkapitány úrtól már kaptunk egy nagyon
részletes tájékoztatást a Rendőrkapitányság tevékenységéről, illetve a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság tegnapi ülésén is részletesen megtárgyaltuk. Mint belső-ferencvárosi képviselő is
szeretném megköszönni a tavalyi évi munkájukat és gratulálok, mert a Rendőrkapitány úr személyében új
lendületet kapott a kerületi Rendőrkapitányság. Mindig megemlítem, hogy a körzeti megbízottak – az én
körzetemben, illetve alpolgármester úr körzetében - nagyon eredményesen végzik a munkájukat és nagyon
együttműködőek, segítőkészek. Ezt külön köszönjük. Az idei évre is hasonló jó mutatókat kívánok.
Intzoglu István: A fórumon részleteiben már átbeszéltük a problémákat, azonban „bennem maradt” még egy
kérdés. Teljesíthető-e, hogy a következő beszámolónál kifejezetten a József Attila-lakótelepet érintő regisztrált
bűncselekmények számának alakulásáról láthassunk összehasonlító adatot?
Zombory Miklós: Tanárként nem bírom a tanári mivoltomat és múltamat megváltoztatni. Az utóbbi 5 évben
folyamatosan javult Belső-Ferencváros 2. választókörzeti része. Egyre kevesebb kerékpáros akarja elütni az
öregeket, és az utóbbi hónapokban nem sikerült a Ráday utcában úgy közlekedjek, hogy forgalommal szemben
jött volna autó, ami 1-2 éve még volt. Ilyenkor a Goethe Intézet parkolójába menekültek, amikor látták, hogy
„hajthatatlan” vagyok és az egyirányú utcában jövök, nem szoktam megállni, előbb-utóbb majd ő megáll, miután
forgalommal szemben közlekedik. A körzeti megbízottakkal kapcsolatban osztom Képviselő asszony véleményét
- hiszen ketten vagyunk belső-ferencvárosi képviselők -, meg vagyunk elégedve, lelkiismeretesen, jól csinálják a
dolgukat, kérdezik, hogy miben lehetne segíteni. A legutolsó bejáráson – ahová Rendőrapitány urat is meghívtam
– látta és tapasztalta, hogy a Belső-Ferencvárosnak mik a buktatói, melyek azok az üzletek, amelyeket figyelni
kell, mert renitensek, a Ráday utcai kollégiumra, és a Boráros téri vendéglátó egységre gondolok.
Dr. Bácskai János: Szeretném én is megköszönni Rendőrkapitány úr kiemelkedő munkáját, amit az elmúlt
évben, kinevezése óta tanúsított, hiszen a javuló számadatok, statisztikák mellett olyan együttműködési
készségről és gyakorlatról tett tanúbizonyságot, amit már régen láttunk. Gondolok itt az önkormányzati
szervekkel, irodákkal való rendszeres együttműködésre, különös tekintettel a kábítószer, drogprevenciós
ügyekre, illetve a közterületi kamerarendszer működésével összefüggő feladatokra. A több, mint 100 közterületi
kamera, illetve a néhány tíz lépcsőházi kamera által készített felvételek alapján nagyon sikeres nyomozások
folytak, ami a megelőzésben és az elrettentésben is sokat segít. Egy esetet külön is kiemelnék, hiszen engem is
érintett, hogy az év kábítószerfogása – ami szintén a kerületben volt és a kerületi kapitányság közreműködésével
sikerült - után néhány héttel kaptam egy levelet egy „szebb napokat látott” médiumtól – Magyar Narancs -,
amiben elégedetlenségüket fejezték ki az „R33” nevű vendéglátóipari egység azonnali bezárása miatt. Közben a
rendőrséget is dehonesztálták, hogy milyen károkat okoztak az elfogás során, bejárati ajtókat szakítottak be, és
mit képzel a polgármester, hogy a rendőrségi intézkedést követően - ami következtében az egyik legjelentősebb
kábítószer elosztó brigádot sikerült „fülön csípni” – hogyan merészelte azonnal bezáratni a helyiséget, hogy még
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a záróbulira sem hagyott alkalmat, lehetőséget. Szeretném elmondani mindazoknak, akik ezt látják, hallják és
olvassák, hogy erre a polgármesternek nincs lehetősége, ez hatósági intézkedés, a Hatósági Iroda törvényben
előírt kötelessége. Ha már a Köztisztviselői Nap is a közelben van, szeretném megköszönni a Hivatal
munkatársainak, a Hatósági Iroda vezetőinek a hatékony, gyors és törvényes intézkedést.
Ámán András: Intzoglu István képviselő úrnak válaszolva: semmi akadályát nem látom annak, hogy a József
Attila-lakótelepre vonatkozóan a részadatokat rendelkezésre tudjunk bocsátani, hogyan alakult a bűnözés.
Zombory Miklós szavaira reagálva: az egynyomon haladó járművek által elkövetett szabályszegések a bizottsági
ülésnek is témáját képezték. Mai napon el is küldtük a Ferencvárosi Önkormányzatot működtető képviselőnek a
felhívásunkat, amely engedélyeztetésre került. Ebben felhívjuk a közlekedők figyelmét a KRESZ szabályok
maradéktalan betartására, mert ezt a közeljövőben az eddigieknél is nagyobb figyelemmel fogjuk ellenőrizni,
hogy a személyi sérülésekkel járó közlekedési balesetek számát kedvező irányba szorítsuk. Mai napon
megnéztem a Ferenc teret, mert a bizottsági ülésen ez hangzott el konkrétan. Átbeszéltük a Rendészeti
Osztályvezetővel, hogy melyek azok a frekventált helyek, ahol ilyen jellegű szabályszegések előfordulhatnak, itt a
jövőben nagyobb rendőri jelenlétre lehet számítani. Köszönöm az elismerő szavakat, igyekszünk a jövőben is úgy
végezni a munkánkat, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete tovább javuljon, erősödjön Ferencvárosban,
és a bizalom a rendőrség irányába rendületlen maradjon.
Dr. Kuczik János Zoltán: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Szeretném Önöket tájékoztatni
arról, hogy a tavalyi év elején, amikor a 2016. évre vonatkozó feladatokat határoztuk meg az állománygyűlésen a
rendőrkapitányságok vezetőinek, akkor az egyik legfontosabb feladat az volt, hogy minden lehetséges rendőri
eszközzel igyekezzenek csökkenteni azoknak a jogsértéseknek a számát, amik a lakosság szubjektív
közbiztonság érzetét a leginkább befolyásolja. A másik kérésünk az volt, hogy a büntető eljárás, és minden olyan
jogszabály alkalmazásával - ami ezeket a tevékenységeket befolyásolja -, koncentrált rendőri tevékenységgel
eredményesebben járjanak el, mint a korábbi évben. Rendőrkapitány úr beszámolójából „feketén-fehéren” látszik,
hogy a IX. kerületi Rendőrkapitányság ezt a feladatmeghatározást nagyon komolyan vette, hiszen azoknál a
bűncselekmény kategóriáknál, mint a lopás, rablás, gépkocsi lopás, gépkocsi feltörés, ami leginkább irritálja az
embereket, komoly eredményeket ért el. Úgy gondoljuk a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetése nevében,
hogy a kapitányság azt a feladatot, amit meghatároztunk neki, kiváló szinten végrehajtotta. Úgy ítélem meg, hogy
akár a Rendőrkapitány, akár az állományt közvetlenül irányító osztályvezetők abszolút alkalmasak a feladatukra,
elhivatottak és egyértelmű céljuk, hogy a Ferencvárosban élők, illetve ezen területen áthaladók biztonságban
érezzék magukat. Az előbbiekben elmondottak figyelembevételével kérem Önöket, hogy szíveskedjenek
elfogadni Rendőrkapitány úr beszámolóját.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 137/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
187/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a BRFK IX. Kerületi
Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolóját.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
150/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Hivatalosan én vagyok az előterjesztő, de elsőként Alezredes úré a szó.
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Karas János: Üdvözlöm a Képviselő-testületet és a jelenlévő vendégeket! Szeretném megköszönni mindazok
munkáját, tevékenységét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 2016-ban is ennyit tudtunk tenni az állampolgárok
biztonságáért.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a beszámolót és
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Az imént annyi szép és jó hangzott el a Rendőrkapitánnyal kapcsolatban, amit nem
szeretnék megismételni, de kérem, tekintse úgy. Szeretném megköszönni Parancsnok úrnak azt a hozzáállást,
amit a ferencvárosiak védelmében megtesz. Az Önök munkája sokszor láthatatlan, mert csak akkor látszik,
amikor igazán baj van. Mindig ott vannak közöttünk, és vigyázzák – főleg a téli időszakban – a gázkészülékek
felülvizsgálatán át a kémények biztonságosságáig. A ferencvárosi rendezvényeken, kulturális eseményeken vagy
gyerekekkel foglalkozó programokon is ott vannak, foglalkoznak a jövő generációjával és megmutatják, milyen
szép és fontos szakma a „tűzoltói lét”. Ez arra enged következtetni, hogy azt a figyelmet, amit Önök ránk
fordítanak, azt nekünk is ugyanúgy kell Önökre fordítsuk, mert a munkájuk nagyon fontos, és ezt nekünk is ki kell
fejezni. Köszönöm a beszámolót, és kívánom, hogy a jövőben a lehető legkevesebb munkájuk legyen, és
legyenek a továbbiakban is ennyire tettre készek.
Dr. Bácskai János: A „köszönet hangján” kívánok én is szólni, hiszen a 2016-os év minden tekintetben egy
nagyon sikeres év volt Ferencvárosban. Ha a katasztrófavédelem éles bevetéseit nézzük, akkor szintén sikeres
évek közé kell sorolni, mert nagy jelentőségű, halálesettel járó esemény nem volt. Ez részben a
katasztrófavédelem helyi szerveinek is az érdeme, hiszen nem csak a laktanyában várják a vészjelzést, hanem a
prevencióban is aktív és hatékony munkát végeznek. Ilyenkor több idejük van sportversenyek, ifjúsági vetélkedők
megtartására, ami csak látszólag vetélkedő, egyébként egy nagyon komoly dolog, hiszen talán a jövő tűzoltóival
és katasztrófavédőivel találkozhatunk ezeken a versenyeken, és az ezekről szóló híradások során a lakosság
figyelmét is fel lehet hívni azokra a legfontosabb teendőkre, amivel elkerülhetők a nagyobb katasztrófák.
Köszönjük még egyszer.
Karas János: Hivatásos állományú ilyenkor egyetlen egyet mondhat: „Hazánkat szolgáljuk!”
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 150/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
188/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a IX. kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság IX. kerülettel kapcsolatos 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Köszönjük Karas János tűzoltó alezredes, tűzoltó parancsnok úrnak a munkát és a
megjelenést. További jó munkát kívánunk!
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
117/3-5/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
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Gyurákovics Andrea: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta a
költségvetés módosítást. A napirendhez érkezett módosító indítványt nem támogatta, de a költségvetés
módosítást igen.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta a II. fordulós költségvetést, nagy
vita nem alakult ki, nem volt hozzászólás, ami elég érdekes, de ezt már többször elmondtam. A Kulturális,
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén megtudtunk egy érdekes dolgot, hogy ferencvárosi kulturális
pótlékot vezetünk be - ez nagyon jó kezdeményezés -, ami személyenként 20.000 forint, és az eltöltött évek
függvényében %-osan még növekszik az összeg. Reméljük, hogy ezáltal meg tudjuk tartani a kulturális területen
dolgozó szakembereinket, vagy még újabbakat, jobbakat tudunk felvenni. A bizottság egyhangúan támogatta az
előterjesztést, és javasolta elfogadásra.
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat is megtárgyalta a költségvetés módosítás II. fordulóját. A
beadott módosító javaslatot nem fogadta el a bizottság, de az előterjesztést 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Dr. Bácskai János: Érkezett egy módosító javaslat az előterjesztéshez. Az MSZP 6 pontból álló költségvetés
módosítási javaslatsorozatáról van szó, amik egy része olyan feladatellátásra tesz javaslatot, ami nem kerületi
önkormányzati feladat, például a Boráros téri „zebra” megvalósítása, érint olyanokat, amik folyamatban vannak,
és van olyan sor – járda-, és útfelújítás -, amivel elviekben egyet értünk, a következő költségvetés módosításnál
fogjuk tudni megmondani, hogy mennyi pénzzel tudjuk kiegészíteni. A duplázás biztos nem fog menni, a plusz 92
millió forint, valahol a 20-30%-os növelés látszik ki vitelezhetőnek a következő módosításkor.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk először Pál Tibor módosító javaslatáról, a
117/5/2017. számú előterjesztés alapján.
189/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 117/5/2017.
sz. – ”Költségvetés módosító javaslat” című - előterjesztést elfogadja.”
(2 igen, 6 nem, 5 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 117/3/2017. számú előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő -testülete 11 igen, 1 nem, 1
tartózkodás mellett megalkotja a 17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletét 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 117/3/2017. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
190/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződés 2017. évre meghatározott összegét 2.312 eFt-tal megemeli.
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződésben a fizetési ütemezés
meghatározására, egyúttal jelen határozat a./ pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.
Határidő: 2017. július 15.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

(11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 117/3/2017. számú előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
191/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ FESZOFE Kft-vel kötött támogatási szerződés 2017. évre meghatározott összegét 14.738 eFt-tal csökkenti.
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött támogatási szerződésben a fizetési ütemezés
meghatározására, egyúttal jelen határozat a./ pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
4./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
152/2017. sz. előterjesztés
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, a piaci alapú bérbeadott lakások
béremelkedése került rendeleti szinten szabályozásra.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 152/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
192/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 152/2017.
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és
megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2017. (……)
önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 152/2017. számú előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő -testülete 13 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 18/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek
bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
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5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról
és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
(egyfordulóban)
179/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. T ekintettel arra, hogy a József Attila-lakótelep területén bevezetett fizető parkolási zónának a
folyamatos jobbítása az önkormányzat célja, ezért üdvözöljük ezt az újabb lépést annak érdekében, ho gy a
lakótelep parkolását érintő kérdéseket minél inkább az ott élők megnyugtatása érdekében tudjuk rendezni. A
bizottság támogatta az előterjesztést.
Gyurákovics Andrea: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 179/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
193/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 179/2017.
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a
várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …../2017. (……) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg
és fogadja el.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 179/2017. számú előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő -testülete 12 igen, 0 nem, 1
tartózkodás mellett megalkotja a 19/2017. (VII.04.) önkormányzati rendeletét a Ferencváros közterületein a
járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló
39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből.
6./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata - 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok
elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
153/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
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Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 153/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
194/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési elhatározásaival és a Budapest, IX. kerület, UNIX
telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által
határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatával kapcsolatosan eddig hozott határozataival összhangban, valamint
a 153/2017. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Budapest, IX. kerület, UNIX telephely és környéke
(a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi
Építési Szabályzatának a Trk. 38.§ szerinti véleményezése összefoglalója alapján úgy dönt, hogy
a./ a Budapest, IX. kerület, UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú
vasútterület keleti határa által határolt terület) 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 153/2017. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező válaszoknak
megfelelően fogadja el.
b./ a Budapest, IX. kerület, UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú
vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat elfogadásához kezdeményezi az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet (OTÉK) 7. §ának (2) bekezdésében foglaltak alóli felmentést.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
7./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési
Szabályzata - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett
véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
154/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 154/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
195/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési elhatározásaival és a Budapest, IX. kerület, KözépsőFerencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – Haller utca – Soroksári út által
határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatával kapcsolatosan eddig hozott határozataival összhangban, valamint
a 154/2017. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Budapest IX. Kerület „Középső-Ferencváros
MALMOK Rehabilitációs Terület” Kerületi Építési Szabályzat – válaszok a beérkezett véleményekre szóló anyag
alapján úgy dönt, hogy
a./ a Budapest, IX. kerület, Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Területére (Ferenc körút – Mester
utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) készülő Kerületi Építési Szabályzat - a településfejlesztési
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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 154/2017. számú előterjesztés 1. számú mellékletét
képező válaszoknak megfelelően fogadja el.
b./ a Budapest, IX. kerület, Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Területére (Ferenc körút – Mester
utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) készülő Kerületi Építési Szabályzat elfogadásához
kezdeményezi az országos településrendezési és építési követelm ényekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm.
rendelet (OTÉK) 7. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alóli felmentést.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
8./ Budapest, IX. kerület 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 Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ)
tervezési területhatárának módosításáról, valamint Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének 11/2002. (VI.12.) sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Szent László Kórház és környéke
című (Könyves Kálmán körút - Gyáli út - Vágóhíd utca - Fehérholló utca - Szent László kórház (38283/4
hrsz) délnyugati telekhatára által bezárt területre vonatkozó) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ)
elkészítésének elindításáról
szóló döntések meghozatala
155/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 155/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
196/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési elhatározásai, valamint a 155/2017. számú
előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy
a./ 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
Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) területére készülő Kerületi
Építési Szabályzat tervezési területének határát a Fehérholló utca vonalában úgy módosítja, hogy az a 38288
hrsz-ú telekre, mely a Szt. István kórház területe a tervezés hatálya nem terjed ki.
b./ új Kerületi Építési Szabályzat keretében kidolgoztatja a Budapest Főváros IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad
tér – Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szt. László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrszú közterület – Fehérholló utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatot az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ költségviselése mellett.
c./ A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján a Budapest Főváros IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves
Kálmán körút – Szt. László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló utca
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által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat egyeztetését tárgyalásos eljárásban folytatja le és
felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
d./ felhatalmazza a Polgármestert a 155/2017. sz. előterjesztés 4. sz. mellékletét képező Együttműködési
Megállapodás aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
9./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) valamint a településképi önkormányzati
rendelet elkészítésének elindításáról és a partnerségi egyeztetési eljárás megkezdéséről szóló döntés
meghozatala
178/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, a korábbi rendeleteinkben szabályozott arculati elemek külön rendeletben való szabályozásáról
van szó. A bizottság támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
197/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési elhatározásaival, valamint a 178/2017. számú
előterjesztés alapján úgy dönt, hogy:
a./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területére vonatkozó Településképi Arculati
Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet készítését megkezdi.
b./ az eljárást Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a hatályos jogszabályban foglaltak, valamint a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 9/2017.(III.28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján
folytatja le és felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
10./ Javaslat a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott
támogatásról” című pályázaton való részvételre
181/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság támogatta a pályázaton való részvételt.
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Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is támogatta a pályázaton
való részvételt.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 181/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
198/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ egyetért a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról”
című pályázaton való indulással, és felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg, az előkészítés során felmerülő költségek biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 30., illetve a támogatási kérelem mindenkori benyújtási határideje
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ a pályázat megvalósításába, a munkásszálló későbbi üzemeltetésbe a 100% önkormányzati tulajdonban lévő
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft-t (FESZOFE Kft.) bevonja, és felkéri a FESZOFE Kftt, hogy a pályázati feltételek alapján szükséges várható 40% saját forrás előteremtése érekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. szeptember 30., illetve a támogatási kérelem mindenkori benyújtási határideje
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Sebők Endre, FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója
3./ felkéri a Főépítészt, hogy a pályázati költségek pontos ismerete alapján a költségekkel kiegészített
előterjesztés kerüljön a 2017. szeptemberi képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2017. szeptember 30., illetve a támogatási kérelem mindenkori benyújtási határideje
Felelős: Szűcs Balázs főépítész
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
11./ A nagyalásonyi 090/20 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó használati megállapodás jóváhagyása
159/2017. 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 159/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
199/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a nagyalásonyi 090/20 hrsz.-on nyilvántartott
ingatlan kapcsán a „Táncsics” Mezőgazdasági Zrt, mint földhasználó által 2017. június 6 -án megküldött
használati megosztásról szóló megállapodással azonos tartalmi, valamint a korábban becsatolt ingatlannyilvántartási térképi adatbázisból származó térkép szerinti megosztási feltételekkel, a földhasználó Zrt-vel,
Kozma Sándorné haszonélvezővel és Kozma Milán földtulajdonossal a jogszabályoknak megfelelő
megállapodást írjon alá.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
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12./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
144/2017. 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 144/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
200/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel magához vonja
a Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelet 14.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörét és úgy dönt,
hogy
1./ a Budapest IX. Könyves Kálmán körút 24. sz. alatti ingatlan 2 év határozott időre szóló sportcélú
hasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek, a Goldball ’94 Football Club Sportegyesület pályázatát
érvényesnek, egyben a Goldball ’94 Football Club Sportegyesületet nyertesnek nyilvánítja és elfogadja az általa
megajánlott havi nettó 300.000 Ft bérleti díj megfizetését.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
13./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására,
valamint javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére
160/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Gyurákovics Andrea: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 160/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
201/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzatával létrejött, a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására
irányuló egységes szerkezetű Együttműködési Megállapodást a 160/2017. számú előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ jóváhagyja a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló FEV IX. Zrt-vel kötendő Feladat-ellátási
Megállapodást a 160/2017. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert
a Feladat-ellátási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. július 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)

(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

14./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései
174/2017. 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 174/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
202/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Szociális Foglalkozató és Ellátó Nonprofit Kft. ügyezető igazgatója, Sebők Endre munkabérét 2017.
június 01. napjától bruttó 885.000,- Ft/ hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Kovács József
munkabérét 2017. június 01. napjától bruttó 885.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FEV
IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Vörös Attila munkabérét 2017. június 01.
napjától bruttó 1.190.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a munkabérváltozással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
15./ Javaslat a Budapest IX., kerület Toronyház u. 3. társasház közös tulajdonában lévő tető felújítására
vonatkozó résztulajdonosi döntés jóváhagyására
176/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Gyurákovics Andrea: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 176/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
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203/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX.
kerület Toronyház u. 3. szám alatti társasház közös tulajdonában lévő tetőjavításánál Hoskó Lajost és az ABC
Toronyház Kft-t tulajdon hányaduk arányában terhelő költségek kifizetését maximum 10.000.000 Ft -ig (tíz –
millió forint) és ennek esetlegesen felmerülő közterhei és járulékai erejéig az önkormányzat átvállalja a 3114. (
ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek) költségvetési sor terhére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
16./ Részvétel a MIPIM Nemzetközi Ingatlanfejlesztési pályázatán
180/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Vörös Attila: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta Nemzetközi
Ingatlanfejlesztési pályázaton való indulást és támogatta.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 180/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
204/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ hozzájárul, hogy a MIPIM Awards 2018 kiírásra vonatkozóan Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata pályázatot nyújtson be.
b./ a pályázat előkészítésével és benyújtásával a FEV IX. Zrt-t bízza meg a 2017. február 28-án létrejött
Megbízási Szerződés 2.2. pontja alapján.
c./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor a nevezési díj, és az
adminisztrációs költségek fedezetére 5.000.000,- Ft - azaz Ötmillió forint - biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: soron következő költségvetés módosítás
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
17./ A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme
146/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Mindenkinek eljön a nyugdíjazási ideje, a hölgyek előbbre vannak, mert 40 év után a törvény
lehetőséget biztosít, hogy nyugdíjba menjenek. Budapest legnagyobb óvodájának vezetője, a Kerekerdő Óvoda
vezetője, Szencz Mátyásné 2017. május 8-án ezt jelezte Polgármester úrnak. Szeptember 1-vel kezdődik a
felmentési ideje, ennek 50%-át ledolgozza, tehát 2017. december 31-ig dolgozik, és a következő év április 30.
után lesz kiírva a pályázat. Az utolsó félévben a helyettese „állja a küzdelmet”.
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Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 146/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
205/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Szencz Mátyásné óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti. A felmentési idő
kezdő időpontja 2017. szeptember 01. napja, a munkavégzés alóli mentesítés időtartama 2018. január 01. –
2018. április 30. napja közötti időszak.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ hozzájárul Szencz Mátyásné – a jogviszony megszűnésének időpontjában meglévő – fel nem használt
szabadságának pénzben történő megváltásához, valamint a 40 éves közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó
jubileumi jutalom kifizetéséhez.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda biztonságos működése (óvodavezetői feladatainak
ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján történik, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott
óvodavezető megbízásáig.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe.
18./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme
149/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Matematikailag egyezik, hiszen a bruttó óraszám nem változik. Ha megnézzük a táblázatot,
akkor látszik, hogy például a nőgyógyászatból el kellett venni, mert nem rentábilis, hogy annyi óraszámot
kapjanak, mert a pontokat ezért nem kapja az intézmény, ráadásul, ha nincs beteg, felesleges az orvosnak ott
lenni (-18). A röntgen diagnosztikánál pont fordítva van, nagyon sok volt a várakozási idő, így „okosan” kaptak
plusz óraszámot. Anyagilag tehát nem kerül semmibe, mivel az óraszámok megmaradnak, csak a szakorvosi
rendelők között van változás. Kérem, hogy támogassák.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta ezt a nagyon fontos módosítást. A
szakorvosi óraszám változással kapcsolatban volt kérdés, de a Főigazgató helyettes úr megválaszolta, é s a
bizottság egyhangúan támogatta.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 149/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
206/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató KN Kft-vel, 2013. február 26. napján kötött feladat ellátási szerződés III. fejezet 1.4. pontja alapján
előzetesen hozzájárul, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. kezdeményezze az Emberi
Erőforrások Minisztériumánál a járó beteg ellátás keretében biztosított szakrendelések közfinanszírozott heti
szakorvosi óraszámainak módosítását az alábbiak szerint:
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-nőgyógyászat és a reumatológia szakrendelésekről heti 18-18 heti szakorvosi óra kapacitás átcsoportosítása a
röntgendiagnosztika szakrendelésre + heti 12 szakorvosi órával, ultrahang szakrendelésre + heti 12 órával,
mammográfia szakrendelésre + heti 6 szakorvosi órával, pszichiátria szakrendelésre + heti 6 szakorvosi órával.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
19./ A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
151/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Az adatokból az tűnik ki, hogy 61 óvodai csoport indul, hiszen a minimális létszám 13, a
maximális létszám 25. A Csudafa Óvoda átszervezésével az Óbester utcába 8 gyerek került át, így 61
csoportunk lesz Ferencvárosban 2017. szeptember 1-től.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Alpolgármester úr
nagyon jól tájékoztatta a bizottságot is ez ügyben. Elhárultak azok a félelmek, amik az óvodai beiratkozással
kapcsolatban felmerültek, minden jelentkezőt, 3 éven felüli óvodást fel tudnak venni az óvodák. Egyedül a
Napfény Óvodánál van egy kis túljelentkezés, de a szeptemberi beiratkozásánál ezeket is orvosolni tudjuk. A
bizottság egyhangúan támogatta.
Dr. Bácskai János: A legrövidebb határozati javaslatban egy fontos szám van, amit érdemes megjegyezni, hogy
61 óvodai csoportot indítunk ebben az évben Ferencvárosban. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a
151/2017. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
207/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
fenntartásában működő Óvodákban a 2017/2018. nevelési évben összesen 61 óvodai csoportot indít a 151/2017.
számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
Határidő: 2017. szeptember 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
20./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására
163/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Gyurákovics Andrea: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 163/2017. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
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208/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előadó-művészeti
tevékenység ellátására – a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei átalakításával, kiválás útján - 2017.
november 1-ei hatállyal megalapítja a Ferencvárosi Pinceszínházat.
Határidő: 2017. november 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Soós
Péterrel – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó
rendelkezése alkalmazásával – 2017. november 01. napjától 2018. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra
munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására, munkabérét bruttó ……,Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a 2. pontban meghatározott igazgatói megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2017. október 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi
Pinceszínház engedélyezett létszámát 2017. november 1-jétől 10 főben határozza meg.
Határidő: 2017. november 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi
Pinceszínház székhelyeként, az intézmény működtetési feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az alábbi
ingatlan használatának jogát biztosítja határozatlan időre: 1096 Budapest, Török Pál u. 3.
Határidő: 2017. november 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi
Pinceszínház mint önállóan működő költségvetési szerv a vonatkozó jogszabályok, valamint az alapító okiratban
megfogalmazottak szerint, a módosított kiadási előirányzatok arányában maximum 20%-os mértékéig
vállalkozási tevékenységet végezhet.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi
Pinceszínház működésének biztosításához 2017. évre 3.186.000.- forint személyi és 17.652.000.- forint dologi
előirányzatot, 725.000.- forint munkáltatót terhelő járulékot összesen 21.563.000.- forint kiadási előirányzatot
biztosít a 2985. Ferencvárosi Művelődési Központ terhére.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
Ferencvárosi Pinceszínház részére – a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzést követően - 2017. évre
biztosított összeg átvezetéséről gondoskodjon a költségvetési rendelet soron következő módosításakor.
Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét követő költségvetés módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei könyveiben szereplő, működtetéshez szüksége s ingó
eszközök 2017. november 1-el történő kivezetésről és a Ferencvárosi Pinceszínháznak történő térítésmentes
átadásáról gondoskodjon.
Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét követő 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Pinceszínház és
a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatóját, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház költségvetési
szerv létrehozásával és a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei átszervezésével kapcsolatos
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét követő 30. nap
Felelős: a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója és a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
igazgatója
11./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Pinceszínház mint
önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi és számviteli tevékenységének ellátásával a Ferencvárosi
Intézmény Üzemletetési Központot (FIÜK) bízza meg.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Czakóné Dobó Krisztina FIÜK igazgatója
12./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Pinceszínház
igazgatóját, hogy a jogszabályok által előírt szabályzatok kidolgozásáról, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési
Központtal (FIÜK) történő munkamegosztási megállapodás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat
előkészítéséről és a Képviselő-testület elé jóváhagyásra történő terjesztéséről gondoskodjon.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója
13./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei igazgatóját, hogy a létszámváltoztatással összefüggésben az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításának Képviselő-testület elé jóváhagyásra történő terjesztéséről gondoskodjon.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Hantos-Jarábik Klára, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatója
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 163/2017. számú előterjesztés 2. normatív
határozati javaslatáról.
209/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
a Ferencvárosi Pinceszínház alapításáról

ALAPÍTÓ OKIRAT
FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A §-a, továbbá a 208/2017. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat tartalmi követelményeinek megfelelően
az újonnan létrehozásra kerülő Ferencvárosi Pinceszínházra vonatkozó alapító okiratát az alábbiak szerint
határozza meg.
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelyei
1.1 A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése:
Ferencvárosi Pinceszínház
1.1.2. rövidített neve:
Pinceszínház
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:
1096 Budapest, Török Pál u. 3.
1.2.2. telephelye(i):
……………………………………
1.2.3.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma:
2017. november hó 01 nap

2.2.

A költségvetési szerv jogelődjének neve:
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Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
1096 Budapest, Haller u. 27.

székhelye:
2.3.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.3.2.

székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Előadó-művészeti tevékenység folytatása – az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján.
4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma
900100

szakágazat megnevezése
előadó-művészet

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Magas művészeti színvonalú színpadi alkotások létrehozása: klasszikus és kortárs magyar, valamint külföldi
drámák, színművek, vígjátékok bemutatása. Új művek létrehozásának ösztönzése, élő kapcsolat fenntartása az
alkotóművészekkel, és a közönség széles rétegeivel. Gyermek és ifjúsági darabok bemutatásával a
színházművészet hagyományainak átörökítése, s ezáltal az ifjúság művészeti nevelése. Ezen
alaptevékenységének gyakorlása révén pedig ápolja és fejleszti – tágabb értelemben – a társadalom, - szűkebb
értelemben – Budapest, a IX. kerület, Ferencváros közösségének kulturális szellemi állapotát, az anyanyelvi
kultúrát, a társadalmi önismeretet és szolidaritást, ezzel elősegítve a magyar kulturális emlékezet fenntartását.
Tevékenységével alkotó módon részt vesz a kerület kulturális életében.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám
1.
2.
3.

082020
082092
016080

kormányzati funkció megnevezése
Színházak tevékenysége
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe
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4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:
A módosított kiadási előirányzatok 20 %-a
4.7. A költségvetési szerv alaptevékenysége a jogelőd költségvetési szervben működött Pinceszínház
működtetése, amelyet a költségvetési szerv az irányító szerv határozata alapján teljes körűen átvesz a jogelőd
költségvetési szervezettől.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv élén igazgató áll, akivel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján létesít munkaviszonyt, illetve
szünteti meg azt, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat az egyéb munkáltatói jogok kivételével.
Az egyéb munkáltatói jogokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere
gyakorolja.
A munkaviszony legfeljebb 5 éves határozott időtartamú.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1.

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2.
munkaviszony
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3.
megbízási jogviszony
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
5.3. A költségvetési szerv felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének
előírásait az irányító szerv által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2017. ……. hó ….. nap
P. H.

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

…………………………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 163/2017. számú előterjesztés 3. határozati
javaslatáról.
210/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az
Alapító Okirat aláírására, valamint hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában
történő bejegyeztetéséről.
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Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(13 igen, egyhangú)

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 163/2017. számú előterjesztés 4. normatív
határozati javaslatáról.
211/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosításáról szóló határozat
visszavonásáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 218/2015.
(V.21.) számú normatív határozatot visszavonja.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 163/2017. számú előterjesztés 5. normatív
határozati javaslatáról.
212/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az
egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: E/509075/2015/1./H

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 21-én kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8/A. § -a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete 212/2017. (VI.29.) számú határozatára figyelemmel – a következők
szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.2. telephelyei:
1.
2.
3.
4.
5.

Telephely megnevezése
Dési Huber István Művelődési Ház
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
Ferencvárosi Pincegaléria
József Attila Emlékhely
József Attila lakótelepi Közösségi Ház

Telephely címe
1098 Budapest, Toronyház u. 17/b.
1092 Budapest, Ráday u. 18.
1095 Budapest, Mester u. 5.
1095 Budapest, Gát u. 5.
1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.

2. Az alapító okirat egy új 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. Az alapító okirat módosításának oka:
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A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei egyik szervezeti egysége, a Pinceszínház kiválik a
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből, és új költségvetési szervvé alakul. A színházak
tevékenysége közfeladatot a Ferencvárosi Pinceszínház mint új költségvetési szerv látja el.
Az új költségvetési szerv közfeladata: Előadó-művészeti tevékenység folytatása – az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján.
2017. október 31. az utolsó nap, amelyre kiterjedően a Ferencvárosi Művelődési Központ és
Intézményei mint költségvetési szerv a Pinceszínház szervezeti egysége tekintetében kötelezettséget
vállalhat.”
3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1.
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2.
082030
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
3.
082061
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
4.
082062
tevékenység
5.
082063
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
6.
082064
tevékenység
Közművelődés - közösség és társadalmi részvétel
7.
082091
fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi
8.
082092
kulturális értékek gondozása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás,
9.
082093
amatőr művészetek
10.
082094
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
11.
083010
Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása
12.
083020
Könyvkiadás
13.
083030
Egyéb kiadói tevékenység
14.
083050
Televízó-műsor szolgáltatása és támogatása
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
15.
084070
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
16.
086030
Nemzetközi kulturális együttműködés
17.
086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
18.
102050
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
19.

104060

20.

107090

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő
tevékenységek, programok

”
4. Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 6. pont alatt szerepel –helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6. Záró rendelkezés
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Jelen alapító okirat módosítást a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015.05.21-én kelt 218/2015. (V.21.) számú határozattal elfogadott alapító
okiratát visszavonom.”
Budapest, ….. év ……. hó ……. nap
PH.

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

………………………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 163/2017. számú előterjesztés 6. határozati
javaslatáról.
213/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a
Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, valamint hogy gondoskodjon a
változások a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetéséről.
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Mivel az 1. határozati javaslatról úgy szavaztunk, hogy a bruttó munkabérről szóló szám
kimaradt, erre tesz javaslatot Alpolgármester asszony, és újra szavazunk.
Kállay Gáborné: Kérem, hogy a 2./ pont kipontozott helyére bruttó 500.000,- Ft/hó összeg kerüljön.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 163/2017. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatának 2./ pontjáról ismételten, mivel Soós Péter igazgató munkabére nem került megállapításra.
Szavazzunk arról, miszerint a Képviselő-testület Soós Péter igazgató munkabérét bruttó 500.000,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
214/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Soós Péterrel
– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése
alkalmazásával – 2017. november 01. napjától 2018. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra
munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására, munkabérét bruttó 500.000,Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
21./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához
164/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
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Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 164/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
215/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához, amelyhez a 2018. évi költségvetésben a korábbi
pályázati fordulókban megállapított pályázati támogatásokkal együtt összesen 5.000.000,- Ft-ot biztosít.
2./ a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésekor különítsen el
5.000.000,- Ft-ot „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” címmel külön költségvetési
soron.
Határidő: a 2018. évi költségvetés
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ vállalja a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére kiírt pályázaton 3x10 hónapra
támogatást nyert pályázók támogatásának folyósítását hat egymást követő tanulmányi féléven keresztül, egyúttal
felkéri a Polgármestert, hogy ezt a 2018. évet követő évek költségvetésében eredeti előirányzatként vegye
figyelembe.
Határidő: a 2018. évi költségvetést követő évek költségvetéseinek elfogadása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
22./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2017. évre
vonatkozó szerződés megkötésére
165/2017. 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 165/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
216/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Ferencvárosi Torna Club 2016 évi támogatási szerződésével összefüggésben benyújtott szakmai és
pénzügyi beszámolóját 50.000.000,- Ft értékben elfogadja.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ jóváhagyja és megköti a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi támogatásáról szóló szerződést a 165/2017.
számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2017. július 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
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23./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2016. évi szociális
szolgáltatásairól
166/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság dicsérő hangon beszélt az előterjesztésről. Már az
is dicséret, ha valaki elolvasta ezt a közel 200 oldalas beszámolót, ami „felöleli” az idősgondozást a
családsegítésig, rengeteg statisztikával, nemenkénti megosztással, területenkénti megosztással. Nagyon komoly
anyag, a bizottság egyhangúan támogatta.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 166/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
217/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szociális szolgáltatásainak 2016. évre
vonatkozó beszámolóját a 166/2017. sz. előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
24./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete
167/2017. 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 167/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
218/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 167/2017. számú előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti szakmai beszámolóját.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ jóváhagyja a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével a 167/2017. számú előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés megkötését.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a 167/2017. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés aláírásáról, valamint amennyiben szükséges a megkötés előtt felmerülő technikai
jellegű módosítások átvezetéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

25./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak
elfogadására (alapítványok)
168/2017. 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 168/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
219/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
171/2016. (V.19.) számú határozata 1./ pontja alapján támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő
kulturális tevékenységek pályázati támogatásában részesített alapítványok beszámolóit.
2016. évi
Költségvetési
támogatási
Alapítványok
sor
összeg
(Ft)
3972

2B Kulturális és Művészeti Alapítvány

3972

Nagyvárad téri Református Egyházközségi Alapítvány

3972

Orkesztika Alapítvány

600.000,- Ft
200.000,- Ft
300.000,- Ft

Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
171/2016. (V.19.) számú határozata 2./ pontja alapján támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő civil
szervezetek pályázati támogatásában részesített alapítvány beszámolóját.
Költségvetési
sor
3922

Alapítvány

Kicsi Szív Alapítvány

Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

2016.évi
támogatási
összeg (Ft)
500.000,- Ft
(13 igen, egyhangú)

26./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
169/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
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Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 169/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
220/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 174/2013.
(VI.06.) számú határozatával elfogadott, valamint a 404/2016. (XII. 13.) számú határozatával első ízben
felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően változatlan formában, a 169/2017. sz. előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
27./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz
170/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Tavaly nem sikerült megvalósítani, illetve az emléktáblát felállítani, viszont most a Kálvin téren
is lesz emléktábla. 1866-ban a Kálvin térről indult el és az újpesti Indóház volt a végállomása a lóvasútnak. A
kipontozott részre 50.000 forintot javaslok beírni.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 170/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról, kiegészítve az 1./ pontot, miszerint a Képviselő-testület az „emléktábla állításhoz 50.000,- Ft
támogatást nyújt”.
221/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. évi költségvetés 3146. számú kiadási előirányzata
feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány
részére a lóvasút közlekedés megindítása tiszteletére emléktábla állításhoz 50.000,- Ft támogatást nyújt a 3146.
számú Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok költségvetési sor terhére.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
28./ Együttműködési megállapodás megkötése az „Aranycsapat” településekkel
171/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
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Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 171/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
222/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 171/2017. sz. előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt az Aranycsapat tagjai emlékének ápolására a csatlakozó
Önkormányzatokkal és civil szervezetekkel.
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében rögzített megállapodásban – szükség
esetén – az esetlegesen felmerülő technikai jellegű módosításokat megtegye, és az együttműködési
megállapodást aláírja.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
29./ Alapítványok támogatási kérelmei
172/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Szilágyi Zsolt: A XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványát „Oxylog 2000 plus” lélegeztető gép beszerzése
céljából 3.302.000 forintot kért. Ez a 300.000 forint elírás vagy tényleg csak ennyit adunk nekik?
Zombory Miklós: Egyeztettünk az alapítvánnyal, és azt „vallották”, hogy ezzel a 300.000 forinttal is sokra
mennek, mert több helyre mennek „kasszírozni”. Ha nem sikerül hasznosítaniuk, akkor visszaadják a pénzt,
ebben állapodtunk meg.
Dr. Bácskai János: A válasz érdemi része arról szólt, hogy nagyon sok esetben ferencvárosi betegeket
szolgálnak ki, és ferencvárosi helyszínekre jutnak el. Nem vállalnánk annak az ódiumát, ha miattunk nem
sikerülne ezt a gépet beszerezni. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 172/2017. számú előterjesztés
határozati javaslatáról.
223/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel
magához vonja, és a költségvetési sor terhére 300.000,- Ft összegben támogatja a Bakáts Alapítványt a Bakáts
Téri Ének-Zenei Általános Iskola francia cserediákjai balatonlellei táborozása költségeinek (idegenforgalmi adó,
szállás, utazási, étkezési, mosatási, program költségek) megtérítése céljából.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szól ó
rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát
eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány
részére:
2/1.) 1.900.000,- Ft összegű támogatást nyújt cselló és csellóvonó és minőségi csellótok
beszerzésére, valamint
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2/2.) 200.000,- Ft összegű támogatást nyújt a XIX. Vonós és Zongora Mesterkurzuson a
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola 10 tanulójának részvételi költségeire.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel
magához vonja, és a költségvetési sor terhére 100.000,- Ft összegben támogatja a Reménysugár a Beteg
Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítványt a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
részére történő fecskendős gyógyszeradagoló pumpák beszerzése céljából azzal a feltétellel, hogy a támogatási
összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Reménysugár a
Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási határideje jelen határozat
meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
4./ az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel
magához vonja, és a költségvetési sor terhére 300.000,- Ft összegben támogatja a XXI. Kerület és Környéke
Mentőalapítványát „Oxylog 2000 plus” lélegeztető gép beszerzése céljából.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
5./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet 3922. számú „Civil szervezetek támogatása” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel
magához vonja és a költségvetési sor terhére a Horizont Szociális Alapítványt a FESZGYI Átmeneti Otthona
2017. évi nyári kulturális tábora költségeinek biztosítása céljából 400.000,- Ft összeggel támogatja azzal a
feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor,
amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával
elszámolt, melynek elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet 3972. számú „Kulturális Tevékenység Támogatása” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti
jelleggel magához vonja és a költségvetési sor terhére a Garabonciás Alapítványt a 2017/2018. évi
programjainak megvalósítása céljából 700.000,- Ft összeggel támogatja azzal a feltétellel, hogy a támogatási
összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budap est
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek
elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 1./ - 6./ pontban szereplő támogatások kifizetéséhez szükséges
megállapodások megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
30./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő -testületének 2017. II. félévi
munkaterve
138/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Két módosítást kérünk a határozatban: november 2. „Halottak Napja”, tehát helyette november
9. szerepeljen, illetve a 2017. december 7-i ülés 2./ napirendi pontjánál ”Budapest Főváros IX. Kerület

33

Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve” a helyes cím. Kérdezem az
előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Gyurákovics Andrea: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és elfogadta.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 138/2017. számú előterjesztés normatív
határozati javaslatáról, az elhangzott módosításokkal.
224/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. II. félévi munkatervéről

2017. szeptember 7.
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ Lakásgazdálkodási koncepció
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
3./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására
Előterjesztő: Mészáros László, a KEN elnöke
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
2017. október 5.
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása (II. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági Bizottság
3./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági Bizottság
4./ Az óvodai számított létszám túllépésének fenntartói engedélyezése (2017/2018. nevelési év)
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
5./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
Előterjesztő: Illyés Miklós, az ESZSB elnöke
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
2017. november 9.
1./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (II. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
34

Gazdasági Bizottság
2./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (II. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági Bizottság
3./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési
intézmények (Óvodák) 2016/2017. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2017/2018. nevelési év
munkaterveinek véleményezése
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
4./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Előterjesztő: Görgényi Máté, a VVKB elnöke
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2017. december 7.
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása
(egyfordulóban)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
Valamennyi ülésen visszatérő napirendek
1./ önkormányzati hatósági ügyek
2./ ingatlanértékesítés
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

(13 igen, egyhangú)

31./ Főtáv Zrt Bp. IX. Magyar Telekom Székház távhőellátás kiépítésére vonatkozó kártalanítási összeg
elengedési kérelme.
147/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy az „A” határozati javaslatot támogassák.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 147/2017. számú előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
225/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FŐTÁV Zrt.
(székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) kérelmének helyt ad, és a Magyar Telekom Székház (Budapest IX.
35

Könyves Kálmán krt. 34.) ingatlan távhőellátás létesítése tárgyában a 10.327.005,- Ft kártalanítási összeget
teljes mértékben elengedi.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
32./ Kalotherm Építőipari Zrt. díjmentességi kérelme
177/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és 50%-os díjmérséklést fogalmazott meg az elfogadott határozati javaslatában.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 177/2017. számú előterjesztés „B” határozati
javaslatáról, „50% díjkedvezménnyel” kiegészítve.
226/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kalotherm
Építőipari Zrt. (székhelye: 1078. Budapest, Nefelejcs u. 42.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (37340) és a (37367) hrsz. közterületekre, a Budapest IX. kerület
Lenhossék u. 30. – Vendel u. 20/a. szám előtti gyalogjárda összesen 140 m 2-es területére, forgalmi rend
megváltoztatásával nem járó felvonulási terület kialakítása céljára kért közterület-használathoz 2017. július 01. –
2018. június 30.-ig 50% díjkedvezménnyel hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Kalotherm Zrt. saját költségére a
Budapest IX. Lenhossék utca 30. Vendel utca 20/A, 20/B szám alatti (Hrsz: 37341/2) lakóépület és iroda
építésének kiviteli terve Tájépítész munkarészben (2017. február hó) foglaltak szerinti műszaki tartalommal és
minőségben az épület udvarát legkésőbb 2019. május 31-ig megépíti. Amennyiben ezen határidőre a beruházást
nem készíti el, a Kalotherm Zrt. a közterülethasználat díját köteles Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Önkormányzatának Költségvetési Elszámolási Számlájára (10401196-00028977-00000005) átutalással, vagy
csekken megfizetni legkésőbb 2019. június 30-ig.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Zombory Miklós alpolgármester kiment az ülésteremből.
33./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány Ifjúsági Fúvózenekar „Ferencvárosi” név
használata iránti kérelme
148/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy támogassuk egy ilyen nagyszerű zenekar
„Ferencvárosi” névhasználatát.
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Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 148/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
227/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány (székhely: 1092 Budapest, Köztelek u. 8., nyilvántartásba vételi
száma: 14.PK.A.62.410/199/5., képviseli: Kokas Ferenc, elnök) részére határozatlan időtartamig engedélyezi a
„Ferencvárosi” név használatát.
A használat engedélyezett célja: A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány Ifjúsági Fúvószenekar
nevének használata során a „Ferencvárosi” nevet feltüntesse.
A használt megnevezés: Ferencvárosi Ifjúsági Fúvószenekar.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
34. / Javaslat térfelügyeleti kamera áthelyezésére
182/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterületfelügyelet igazgatója
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Rimovszki Tamás: Köszönöm, nem.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 182/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
228/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kamerák
áthelyezését az alábbiak szerint jóváhagyja:
-Budapest IX. kerület, Osztag utca – Réce utca kereszteződéséből:
Budapest IX. kerület, Madaras József parkba, mint új, végleges helyszínre
-Budapest IX. kerület, Aszódi úti Átmeneti Szállóról
Budapest IX. kerület, Aszódi utca – Zombori utca kereszteződésébe, mint új, végleges
helyszínre
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
35./ Sürgősségi javaslat a Bp., IX. Ráday u. 49. fszt. E. (36948/0/A/7 hrsz.) szám alatti bérbe adott helyiség
elidegenítésére vonatkozóan
183/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Kérem, támogassák a kérelmet.
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Mezey István: Miután nehezen tudná hasznosítani az önkormányzat ezt a területet, ha a saját tulajdonában
tartaná, ezért a Gazdasági Bizottság az elidegenítést támogatta.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 183/2017. számú előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
229/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Budapest, IX. Ráday u. 49. földszint E. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatko zó
elidegenítési tilalmat törli.
2./ a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonva úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Ráday u. 49. földszint
E. sz. alatti (hrsz.: 36948/0/A/7) 41 m 2 alapterületű helyiség Sz. M. K. bérlő részére történő elidegenítéséhez
hozzájárul, a vételárat 10.275.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egyösszegben köteles
megfizetni.
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak szerint az adásvételi szerződést kösse meg és írja alá.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
36./ Sürgősségi javaslat „Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok
részére” tárgyú Támogatási Szerződés megkötésére
184/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Kérem támogassák a határozati javaslatot, hiszen elektromos töltőállomásokkal gyarapodhat
Ferencváros.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 184/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
230/2017. (VI.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Jedlik
Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” tárgyú Támogatási Szerződés
megkötéséhez a 184/2017 számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hozzájárul, és felkéri a
Polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Holnap 19.00 órakor a Kaníziuszi Szt. Péter templomban mise keretében elbúcsúzik tőlünk dr.
Székely János püspök úr, aki a romapasztorációt vezette, és a templom igazgatója volt, mert szombathelyi
megyés püspök lesz. A megújult templom beszentelésére is sor kerül, mert a templom festése befejeződött.
Szombaton (július 1.) 13.00 órától 20.00 óráig a XIV. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál lesz a Ferencvárosi
Művelődési Központban. Július 4-én, kedden kerül sor az Idősügyi Tanács ülésére, ami 14.00 órától a II. emeleti
ülésteremben lesz. Elkezdődött a Játszó-szerda a lakótelepen, már tegnap megvolt az első rendezvény,
augusztus 9-ig minden szerdán délelőtt 10.00 órától, ez a családok, gyerekek számára gyermekszínházi
előadásokat, bábelőadásokat, kézműves foglalkozásokat jelent a Nagyjátszótéren. Csütörtökön délelőttönként
10.00 órától (július 6.-augusztus 10.) a Ferenc téren a népszerű szünidei programok ugyanígy meg lesznek
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tartva. Esténként 18.00 órától „Zenés esték” a megújult Ferenc téren. Augusztus 7-én a Kálvin-udvarban „Cseh
Tamás est” lesz halálának évfordulóján. A legnagyobb program augusztus 24-27. a 4 napos „Bakáts Feszt”, ahol
a nagyszínpadi koncertek mellett lesz színházi fesztivál a Kálvin-udvarban, jazz színpad, „borutca” a Bakáts
utcában, lecsófőző verseny, bemutatkozik Királyhelmec, az idei kiemelt vendégünk. A Ráday utcában
bemutatkoznak a ferencvárosi képzőművészek, összművészeti fesztivál lesz Ferencváros szívében, ferencvárosi
és Ferencvároshoz köthető művészek és előadók részvételével. Sok szeretettel várunk mindenkit!
Dr. Bácskai János: Köszönöm a nyár előtti utolsó képviselő-testületi ülésen a munkájukat, mindenkinek
kellemes, jó pihenést kívánok és egészségben való visszatérést a szeptemberi munkához. Legközelebb
szeptemberben találkozunk képviselő-testületi ülésen, de remélem, hogy minél több programunkon találkozunk,
ha előbb nem, akkor a lecsófőző fesztiválon. Zárt ülést rendelek el.
A 37. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 231-240/2017. (VI.29.) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.25 órakor bezárom.

k.m.f.

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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