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Jelen vannak:
Fröhlich Péter, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu István, Jancsó Andrea
Katalin, Dr. Kulpinszky Eleonóra, Mezey István, Mészáros László, Pál Tibor, Szilágyi Zsolt képviselők,
Dr. Bácskai János polgármester,
Kállay Gáborné alpolgármester,
Zombory Miklós alpolgármester.
Hivatal részéről:
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző,
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Dr. Bánfi Réka, Berner József, Dr. Böjte Bernadett, Bucsai Tímea,
Halmai András, Dr. Kasza Mónika, Dr. Kovács Henriett, Madár Éva, Dr. Mizsák Ildikó, Nyeste-Szabó Marianna,
Pásztor Miklós, Dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Talapka Gergő, Dr. Tomasószkiné
Dr. Kovács Györgyi, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Ámán András – IX. Kerületi Rendőrkapitányság 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, Dr. Kovács József – FESZ
KN Kft. igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi
Közterület-felügyelet igazgatója, Hantos-Jarábik Klára – Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Dr. Martos
Dániel – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató helyettese, Dr. Mechler András – FESZ KN Kft. igazgató-helyettese,
Vibling Géza – FESZGYI igazgató helyettese, Lászay János – FEV IX. Zrt. Parkolási divízió vezetője, Dr. Ódor
Éva – FEV IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, Csonka Gyula – nemzetiségi tanácsadó, Flender Éva – könyvvizsgáló,
Veres László – sajtófőnök, Rácz László – közbiztonsági referens, Ferenczy Lászlóné, Kvacskay Károly, Péter
Lajos külsős bizottsági tagok, Nagy Anikó, Homa Barbara, Szilágyiné Végh Csilla.
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit és vendégeinket.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülést 15.11 órakor megnyitom. Megjelent
körünkben Ámán András alezredes úr, a IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, és napirend előtt a kerületi
biztonsági helyzetről szólna néhány szót. Ezen kívül javaslom, hogy a Képviselő-testület a kiosztásra került
231/2017. sz. – ”Javaslat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság átalakítására”
című előterjesztést vegye fel napirendjére. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek
észrevétele, javaslata?
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Gyurákovics Andrea: Kérem, hogy a bizottsági viták alapján a Képviselő-testület a 2. napirendi javaslatot, a
229/2017. sz. - ”Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására (egyfordulóban)” című előterjesztést, illetve a 12.
napirendi javaslatot, a 218/2017. sz. – ”Módosítási kezdeményezés a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006. (III.10.) rendeletére vonatkozóan” című előterjesztéseket vegye le napirendjéről. Javaslom,
hogy a Képviselő-testület a kiosztásra került 230/2017. sz. – ”Vagyonnyilatkozati eljárás lezárása” című
előterjesztést vegye fel napirendjére zárt ülés keretében.
Fröhlich Péter (ÜGYREND): Kérem, hogy a Képviselő-testület a 231/2017. sz. – ”Javaslat a Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság átalakítására” című előterjesztést zárt ülés keretein belül
tárgyalja.
Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szót kérni. Valószínűleg a hozzászólásom a Rendőrkapitány úréhoz
kapcsolódik, ha nem sért senkit, akkor szeretnék utána szót kapni.
Dr. Bácskai János: Sorrendben is így jönne, de természetesen lehet szó cseréről is.
Szilágyi Zsolt: Megindokolnák, hogy miért szeretnék levenni napirendről az indítványomat? Úgy tudom, hogy
van olyan bizottság, ahol 5 szavazattal el is fogadták.
Dr. Bácskai János: Tudomásom szerint ezt nem kell indokolni, de ha bárki indokolni szeretné, természetesen el
tudunk térni az SZMSZ-től. Emlékeim szerint minden bizottsági ülésen jelen voltam, a bizottsági üléseken
elhangzottak alapján tette Képviselő asszony a javaslatát és a Képviselő-testület dönt arról, hogy megszavazzae.
Szilágyi Zsolt: Polgármester úr hivatkozott a 19/A. § (14) bekezdésre, ami pont benne van az
előterjesztésemben, hogy azt kivesszük belőle, vagyis a 2015. június 1-je utáni módosító nem vonatkozik arra,
amire hivatkozott.
Dr. Bácskai János: Nyilván Képviselő úr is tudja, hogy teljesen SZMSZ- ellenesen beszélgetünk most. Lesz egy
szavazás, és kiderül minden. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a kiosztásra került 231/2017.
sz. – ”Javaslat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság átalakítására” című előterjesztést napirendjére veszi utolsó napirendi pontként.
276/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 231/2017.
sz. – ”Javaslat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság átalakítására” című előterjesztést napirendjére veszi a kiküldött napirend szerinti 17. napirendi pontként.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a kiosztásra került 230/2017. sz. –
”Vagyonnyilatkozati eljárás lezárása” című - előterjesztést napirendjére veszi a 231/2017. sz. előterjesztés után.
277/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 230/2017. sz.
– ”Vagyonnyilatkozati eljárás lezárása” című - előterjesztést napirendjére veszi a kiküldött napirend szerinti 18.
napirendi pontként.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 2. napirendi javaslatot, a 229/2017. sz.
- ”Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására (egyfordulóban)” című - előterjesztést leveszi napirendjéről.
278/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. napirendi
javaslatot, a 229/2017. sz. - ”Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására (egyfordulóban)” című - előterjesztést
leveszi napirendjéről.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 12. napirendi javaslatot, a 218/2017.
sz. – ”Módosítási kezdeményezés a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (III.10.)
rendeletére vonatkozóan” című - előterjesztést leveszi napirendjéről.
279/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 12.
napirendi javaslatot, a 218/2017. sz. – ”Módosítási kezdeményezés a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006. (III.10.) rendeletére vonatkozóan” című - előterjesztést leveszi napirendjéről.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról.
280/2017. (X.05.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
186/3-4/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./
a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról
220/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról.
220/2/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ A Budapest IX. kerület, 38191/12 hrsz. alatti ingatlan (Kén u. 3/b.) elidegenítése
216/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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4./ A Budapest IX. kerület, Soroksári út 38-40. V. em. 1. szám alatti társasházi lakásingatlan leválasztásához való
hozzájárulási kérelem
215/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2017/2018. nevelési évre
vonatkozóan
217/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
6./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme
221/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Soroksári út 136. szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában történő
megállapodás megkötésére, valamint e tárgyban a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának, továbbá a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
222/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatának és
státuszbővítésének jóváhagyására
223/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ EURIN Alapítvány kérelme
224/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére
219/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ Interpellációra adott válasz
209/2/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő
12./ Interpelláció
228/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő
13./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
214/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós, az ESZSB elnöke
14./ Önkormányzati hatósági ügyek
225/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság átalakítására
231/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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16./ Vagyonnyilatkozati eljárás lezárása
230/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság, Gyurákovics Andrea
elnök
(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Ámán András: Tisztelt jelenlévők! Azért szeretnék néhány percig zavarni, hogy az elmúlt egy évről nagyon
röviden beszámoljak, és elmondhassam, hogy a ferencvárosi Rendőrkapitányság elmúlt 16-18 évében soha nem
történt olyan kevés bűncselekmény, mint most az elmúlt 1 évben, és soha nem értek el olyan magas számokat a
nyomozás eredményességi mutatók, mint most. Szeretném megköszönni az Önkormányzat támogatását, ami
abban nyilvánul meg, hogy támogatják azokat az igényeinket, amelyek elősegítik azt, hogy a fluktuáció a
ferencvárosi Rendőrkapitányság állományában ne csak lelassuljon, hanem rövidebb távon lassan meg is álljon.
Nem fognak elvándorolni a tapasztalt kollégáink, hanem hosszú távon, akik helyi személyi ismerettel
rendelkeznek, itt tudnak maradni, hogy Ferencváros közbiztonságának javításán dolgozzanak.
Az utóbbi időben – lehet, hogy az előbb említett adatoknak köszönhetően – kevés probléma, jelzés érkezik
hozzám a tisztelt képviselőktől. Jelenleg két képviselő hölgy jelzett problémát, ezekre már a jövő héten reagálni is
fogunk. Arra bíztatok mindenkit, hogy nyugodtan kisebb-nagyobb problémával bátran keressenek meg engem
vagy a kollégáimat, forduljanak hozzánk bizalommal. Minden olyan probléma, ami Önökhöz közvetlenül eljut,
lehet, hogy hozzánk nem vagy később jut el. „Eltorzul” az információ, és nem megfelelően vagy nem a megfelelő
időben tudunk erre reagálni. Azt szeretnénk, ha Ferencváros valamennyi lakosa nyugodtan, békében és
harmóniában tudjon élni, ehhez mi mindent megteszünk az eszköztárunkat felhasználva.
Többször esett már szó a kamerák fontosságáról. Szeretnék tájékoztatást adni, hogy megint jó néhány ügynek a
rövid, eredményes felderítéséhez járultak hozzá a lépcsőházi kamerák és a közterületi kamerák. Ajánlom minden
jelenlévő figyelmébe a 2017. szeptember 25-i „Kék fény” című adást, ahol jó 10 perces anyag készült
Ferencvárosról. Jó néhány olyan ügy került bemutatásra, amik a Rendőrkapitányság munkatársai által
felderítésre kerültek. A felderítések meggyorsítását a lépcsőházi és a közterületi kamerák segítették. Ez nem azt
jelenti, hogy a klasszikus nyomozati cselekményeket elfelejtenénk, és nem hajtunk végre helyszíni szemléket,
adatgyűjtéseket, hiszen a kamerafelvételen látszik a cselekmény és az elkövető személye, de attól még nem
tudjuk, hogy kicsoda. Ehhez még nyilván egyéb nyomozati cselekményeket is végre kell hajtanunk, hogy az
elkövető kilétét megállapítsuk, a kollégáim ezt nagyon jó százalékkal csinálják. Az idei évben elkövetett rablások
tekintetében egy esetben maradt ismeretlen az elkövető, valamennyi ügy felderítésre került. Azt szeretném
Önöktől kérni, hogy továbbra is – a lehetőségekhez mérten – propagálják a kamerák fontosságát és helyzetét,
ahogy a „Kék fény” című műsorban is elmondtam, hogy ezeket a hatóság csak abban az esetben használja fel és
nézi meg, amennyiben szabálysértés és bűncselekmény felderítését szeretné elérni. Hosszútávú céljainkkal
kapcsolatban az „lebeg a szemünk előtt”, hogy ez a fajta kedvező tendencia, trend, ami elindult az elmúlt 2-3
évben, folytatódjon, és ehhez szeretném továbbra is kérni az Önök együttműködését.
Konkrét ügyekről is szeretnék beszámolni, ami a kerületben történt és rövid úton felderítést nyert. Az elmúlt héten
3 olyan ügyet derítettünk fel, helyszíni szemle során rögzített DNS nyomok alapján, ahol ha a kollégáim nem kellő
alapossággal állnak hozzá, akkor nem lett volna meg a siker. A helyszíni nyomok alapján két lakásbetörést
sikerült felderítenünk, megvan az elkövető, illetve egy gépkocsi feltörő beazonosítására került sor. Nyáron –
2017. július 1-jén – volt 20 éve, hogy rendőrként dolgozom, és elmondhatom azt, hogy Ferencvárosban az elmúlt
1 évben több elkövetőt sikerült helyszíni nyomok alapján elfogni és felderíteni, mint – ahogy visszaemlékszem –
az elmúlt 19 évben. Ez mind azt példázza, hogy Ferencvárosban igenis felkészült, elhivatott szakemberek
dolgoznak, és nagyon fontos, hogy az Önkormányzat segítségével, a BRFK hozzájárulásával együtt közösen
ezeket a szakembereket itt tudjuk tartani. 180 főből 104-en vidéki lakosok, akik Ferencvárosban dolgoznak a
rendőrségen. Ha nem támogatná az Önkormányzat és a BRFK az itt tartózkodásukat, akkor bajban lennénk, és
várhatóan Várpalotára, Pápára, Újfehértóra mennének, hiszen innen járnak be dolgozni, és teszik a munkájukat
szívvel, lélekkel Ferencváros közbiztonságáért. Köszönöm, hogy meghallgattak és a támogatásukat. Ha bárkinek
a körzetében negatív jelenség van, kérem, jelezzék, hogy tudjunk rá reagálni és „csírájában elfojtsuk” a probléma
forrását.
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Dr. Bácskai János: Napirend előtti hozzászólásra nem szokás reagálni, illetve nem is teszi lehetővé az SZMSZ,
de levezető elnökként néhány mondatot megengedhetek magamnak. Köszönöm a kerület nevében a rendőrség
hatékony munkáját, különös tekintettel a múlt szombati szerencsétlen esemény kapcsán, ahol a rendőrség rekord
gyorsasággal, 6 órán belül elfogta a tetteseket. A Meseparkban a Lázár Ervin szobor avatásánál történt egy
cselekmény, aminél már csak a végeredménye a meglepőbb, hogy az ügyészség vasárnap - 1 nappal később azonnali hatállyal kérte a gyanúsítottak szabadlábra helyezését, ami a cselekmény súlyára tekintettel felettébb
felháborító, ahogy a visszajelzésekből halljuk. Reméljük, hogy többet ilyen nem fordul elő Ferencvárosban. Nem
tudom, hogy megelőzésképpen mit lehet tenni, de a gyors, szakszerű elfogáshoz gratulálunk. Arra kérem a
szakbizottság elnökét, Görgényi Máté urat, hogy a jövőben vigyünk némi rendszerességet ebbe a tájékoztató
munkába, hiszen Rendőrkapitány úr hivatalosan, törvény szerint 1 évben egyszer számol be részletesen a
munkájáról. Tudjuk, hogy a közbiztonság az első helyen szerepel, ezért jó, ha gyakrabban hallunk értékelést, és
gyakrabban tudunk kérdezni hivatalosan, jegyzőkönyvben is. Erre teremtsük meg a lehetőséget, ezt kérem a
bizottságtól.
Pál Tibor: Élek azzal a lehetőséggel, amit Rendőrkapitány úr a felszólalása végén tett. Vannak olyan területek a
kerületben, amelyek rendszeres járőrözéssel, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet ellenőrzése következtében
tényleg rendezettek, biztonságosak, zaklatástól mentesek. Ez a személyes jelenlétnek köszönhető, ennek
nagyon nagy súlya van. Vannak a kamerák, amik kevésbé tudják ezt a célt szolgálni, bár van visszatartó hatásuk,
de kevesebb. Az Ecseri úti metró aluljáróban, a buszmegállóban és a parkban „áldatlan állapotok” alakultak ki.
Nagyon sokan vannak, akik italoznak, zavarják a hazaérkezőket, erőszakos cselekményeket követnek el. Nem
ritka manapság, hogy inkább továbbmennek egy megállót az emberek, hogy ne az Ecseri úti megállónál kelljen
kiszállniuk. Van olyan, aki kimegy a gyerekéért, amit korábban nem kellett megtenni. Kezdeményezem, hogy a
rendőrség, a közterület-felügyelet, a polgárőrség biztosítsa a személyes jelenlétet, amíg nem sikerül a normális
állapotokat helyreállítani. Korábban, amikor a hajléktalanszállót a MÁV-Aszódi telepre telepítették, az volt az
ígéret, hogy rendszeresen lesz személyes járőrözés. Ez az elején volt, de már elmaradt, és úgy látom, hogy ez
nagyon hiányzik. Jó lenne, ha a rend és a biztonság az Ecseri úti metrónál is helyreállna, ehhez kérem
Rendőrkapitány úr segítségét.
A másik hozzászólásom az október 6-i megemlékezéshez kapcsolódik. Megkaptuk a meghívót a rendezvényre,
és köszönettel vettük, de más irányú elfoglaltságunk miatt a Magyar Szocialista Párt délelőtt 10.00 órakor a
Knézich utcában helyezi el a koszorúját az emlékműnél. Azt kérem Polgármester úrtól és a szervezőktől, hogy az
önkormányzati rendezvényen az hangozzon el, hogy a „Magyar Szocialista Párt délelőtt a Knézich utcában az
emléktáblánál a megemlékezés koszorúját már elhelyezte”. Semmilyen oka nincs, csak más irányú
elfoglaltságunk van, azt gondoltuk, hogy délelőtt lesz, mint korábban. Tudomásul vesszük, hogy máskor tartja az
Önkormányzat a rendezvényét.
Dr. Bácskai János: Ilyen kérésnek máskor is eleget tettünk, talán még nem is kellett kérni. Ebben az esetben
nyilvánvaló, hogy köztudomásra fog jutni.
Az Ecseri úti állapotokat illetően egyetértek Képviselő úrral. Szerintem ki kell azt a „potenciális erőteret”
használni, amit az Ecseri út jelent, hiszen fővárosi terület is. Kérni fogom a Fővárosi Közterület-felügyeletet és a
fővárosi közbiztonsági erőket, hogy segítsenek be a helyi rendőrség, közterület-felügyelet és polgárőrség
munkájába, hogy egy összehangolt, tervszerű munkával az állapotok rendeződjenek.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
186/3-4/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
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Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a költségvetés
módosítást, és vita nélkül elfogadta.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta a költségvetés II. fordulóját, a többség támogatta.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta a költségvetést és vita, kérdés,
észrevétel nélkül támogatta.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság szintén támogatta.
Pál Tibor: Néhány kérdésre nem kaptunk választ a bizottsági ülésen. Túl sok változás nincs a II. fordulóban,
viszont azt látjuk, hogy az a 2 milliárd forint, amit fél évvel ezelőtt lekötöttünk, az felszabadul. Tegnap azt
kérdeztem, de nem kaptam választ, hogy mi a tervünk ezzel. Szeretnénk újra lekötni, vagy másra kívánjuk
fordítani?
Világossá vált, hogy a Haller utcai lakóházak homlokzat felújítására beadott pályázat nem kapott támogatást,
nem nyert az Önkormányzat. Van valamilyen elképzelés ezzel kapcsolatban? Kell azzal számolni, hogy a
költségvetést ez a közeljövőben megterheli?
Az iskolák működtetése és fenntartása már nem az Önkormányzat feladata, de az iskolaépület az Önkormányzat
tulajdona. Emlékeznek Képviselőtársaim, hogy amikor az iskolaépületeket átadtuk a Belső-Pesti Tankerületi
Központnak, akkor én voltam, aki határozottan próbáltam abba a szerződésbe beleépíteni, hogy kötelezzük a
Belső-Pesti Tankerületi Központot, hogy évente mekkora összeget fordít ezeknek az épületeknek a felújítására.
Eltelt egy jó időszak, és azt kértem a Belső-Pesti Tankerületi Központtól, hogy mutassa be, mennyit fordított az
átvétel óta az épületekre. Megkaptam a táblázatot, és jelzem, hogy ebben az évben – ahogy leírja – 49,2 millió
forintot fordított az épületek felújítására. Ebben csak az az érdekes, hogy ha pontosan végignézzük, az látszik,
hogy a ráfordítások nagy része – 5-8 millió forint – olyan karbantartási munkák, mint az üvegezés, vízcsapjavítás
(20-30 ezer forintos tételek). Korábban ezeket a munkálatokat az intézmények maguk végezték a saját
költségvetésükből. Ez nem felújítás, hanem karbantartás. Van két nagy tétel, ami felújításról szól, az pedig a
Diószegi Általános Iskolára vonatkozik. Nem sajnálom az ottani gyerekektől a felújítást, de az nem ferencvárosi
épület, hanem fővárosi. Ha ezeket levonom, akkor 35 millió forintos összeg az, amit a Belső-Pesti Tankerületi
Központ az Önkormányzat tulajdonát képező épületekre fordított.
2012-től visszamenőleg megnéztem, hogy az Önkormányzat mekkora összeget fordított az iskolaépületekre:
2012-ben 112 millió forintot, 2013-ban 98 millió forintot, 2014-ben 36 millió forintot, 2015-ben 70 millió forintot,
2016-ban 84 millió forintot. A költségvetést meg lehet nézni, 2012 óta a Ferencvárosi Intézmény Üzemletetési
Központ is több tízmillió forintot fordított az épületek felújítására. Fontosnak tartom, hogy lássuk, hogy az
ingatlanvagyon - ami az iskolák épületét jelenti – „gazdaszellemisége” nem igazán valósult meg a Belső-Pesti
Tankerületi Központnál. Lehet, hogy ennek az a következménye, hogy az Önkormányzatnak kell a saját
költségvetéséből erre fordítania.
Kállay Gáborné: Ahogy Ön is felsorolta, az Önkormányzat nagyon szépen karbantartotta ezeket az épületeket.
Most közel 50 millió forintot fordított a Belső-Pesti Tankerületi Központ az épületek karbantartásra, ez is ezt
bizonyítja. Azt gondolom, hogy fél év alatt nem lehet megítélni ezt, hiszen fél éve vette át a Belső-Pesti
Tankerületi Központ az iskolák működtetését, korai lenne még ilyen következtetéseket levonni.
Dr. Bácskai János: Pál Tibor tanácsnok úr felvetésére: a 2 milliárd forint sorsa hasonlóképpen alakul, mint
eddig, mivel újabb ötlet, illetve határozat nem született. A lekötés tovább folytatódik.
A Haller Terv bizonytalan kimenetele miatt a Fővárosi Közgyűlés véleményezéséből kimaradt a tervünk, ebből
arra lehet következtetni, hogy azon az „úton-módon” nem lesz a nyertesek között, de mivel még nem hirdettek
eredményt, nem tudunk a konkrét tervekről. E 4 ház sorsa is azon 53 ház sorsa közé tartozik, amelyek még arra
várnak, hogy lebontásra kerüljenek – tizenegynéhány - és 42 felújítandó ház. Ha a „Bólyai per” is eldől valamilyen
irányba, akkor megmarad és felszabadul a 2 milliárd forintnak egy jó része, és ennek a 4 háznak a felújítására
vissza kell majd térnünk. Az ingatlangazdálkodás alakulása nagymértékben függ a külső befektetési
hajlandóságtól is. Jövő hónapban napirendre kerül a lakásgazdálkodási koncepció, amelynek jelentősége több
okból is nagy, hiszen az elmúlt 27 évben - a rendszerváltás óta - nem rendelkezett a kerület ilyen koncepcióval.
Érdekes, hogy pont az a kerület, amely „élen jár” a városrehabilitációban, meg tudott lenni lakásgazdálkodási
koncepció tervek és stratégia nélkül. Feltételezem, hogy volt ilyen, csak nem hívtuk úgy, most már így is fogjuk
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hívni. A politikai és egyéb okok miatt most hirtelen „slágerré vált” vagyonrendelet módosítást azért javasoltuk
levenni a Képviselő-testület napirendjéről, mert ennek a koncepciónak a keretében fogjuk tudni kellő
részletességgel, minden szempontot figyelembe véve rendezni a szociális és piaci alapú bérlakások sorsát.
Mindazokét, amik eddig annak neveztettek és mindazokét is, amelyek ezután annak fognak neveztetni.
Az iskolákkal kapcsolatban én is azt gondolom, hogy nincs elég távlat, hogy összegzést vagy bármilyen
következtetést le lehessen vonni. A Belső-Pesti Tankerületi Központ munkáját illetően – ha szükség van rá – a
kerület helyt fog állni, és segíteni fogja az iskolák eddigi jó működését.
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 186/3/2017. számú előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 2 nem, 3
tartózkodás mellett megalkotja a 26/2017. (X.10.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 186/3/2017. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
281/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ a FEV IX. Zrt-vel kötött megbízási szerződés 2017. évre meghatározott összegét 5.000 eFt-tal megemeli,
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX. Zrt-vel kötött megbízási szerződésben a fizetési ütemezés
meghatározására, egyúttal jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.
Határidő: 2017. október 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 186/3/2017. számú előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
282/2017. (X.05.) 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 13.000 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. október 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 186/3/2017. számú előterjesztés 3. határozati
javaslatáról.
283/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés eseti megrendelés 2017. évre meghatározott összegét
9.000 eFt-tal megemeli,
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés a./ pontjának megfelelő
tartalmú módosításának megkötésére.
Határidő: 2017. október 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)
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(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
2./
a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról
220/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról.
220/2/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Kérem Képviselőtársaimat, hogy az a./ és b./ pontban felsorolt Viola utca 37/a. és Viola utca
37/b. szám alatti lakóépületek rehabilitációs célú felújításához kapcsolódó beruházási engedélyokiratot hagyjuk
jóvá, hogy elkezdődhessen a közbeszerzés kiírása, a kivitelező megkeresése, megtalálása, hiszen a
városrehabilitáció folytatásának az üteme múlik ezen.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság az a./ pont esetében nem támogatta a beruházási engedélyokirat
jóváhagyását.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság támogatta a két engedélyokiratot.
220/2017. sz. előterjesztés
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 220/2017. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
284/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viola u. 37/a. szám alatti
lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási engedélyokiratát a 220/2017. számú előterjesztés melléklete
szerint jóváhagyja.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 220/2017. számú előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
285/2017. (X.05.) sz.
Határozat
A Képviselő-testület a Viola u. 37/a. szám alatti felújításával egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy az épület
kiürítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
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220/2/2017. sz. előterjesztés
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 220/2/2017. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
286/2017. (X.05.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viola u. 37/b. szám alatti
lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási engedélyokiratát a 220/2/2017. számú előterjesztés melléklete
szerint jóváhagyja.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 220/2/2017. számú előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
287/2017. (X.05.) sz.

Határozat
A Képviselő-testület a Viola u. 37/b. szám alatti felújításával egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy az épület
kiürítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
3./ A Budapest IX. kerület, 38191/12 hrsz. alatti ingatlan (Kén u. 3/b.) elidegenítése
216/2017. 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 tárgyalta az előterjesztést, és a 310 millió forintos eladási árat javasolta,
mint minimális elidegenítési ár.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 216/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról, kiegészítve a 310.000.000 forintos elidegenítési árral.
288/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Bp. IX. ker. 38191/12 hrsz-ú, 6003 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan nyilvános pályázat lefolytatásával történő értékesítéséről,
2./ a Bp. IX. ker. 38191/12 hrsz-ú ingatlan legkisebb elidegenítési árát 310.000.000 Ft + ÁFA összegben
határozza meg,
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot lebonyolítsa a beérkezett ajánlatokat értékelje - amennyiben
szükséges hiánypótlási felhívásokat küldjön ki - és azokat elbírálás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
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4./ A Budapest IX. kerület, Soroksári út 38-40. V. em. 1. szám alatti társasházi lakásingatlan
leválasztásához való hozzájárulási kérelem
215/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Ferencvárosban az utolsó szép- avagy
„rossz” emlékű társbérlet megszüntetéséről tudunk most dönteni.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
289/2017. (X.05.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest 37956/0/A/90
hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Bp. IX. ker., Soroksári út 38-40. V. em. 1. sz. alatti ingatlan kapcsán a
Tulajdonostársak által becsatolt tervrajz, építészeti műszaki leírás, valamint tűzvédelmi műszaki leírásoknak
megfelelő feltételekkel tulajdonostársi hozzájárulását adja a kért átalakításokhoz (leválasztás), valamint ahhoz,
hogy a Kérelmezők az ingatlan-nyilvántartás felé kezdeményezzék a két lakásnak az önálló helyrajzi számra való
bejegyzését, azzal, hogy a módosulással járó költségek viseléséhez az Önkormányzat nem kíván hozzájárulni.
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert az 1./ pontban leírt átalakításhoz szükséges dokumentáció és nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
5./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2017/2018. nevelési évre
vonatkozóan
217/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Köszönöm, nem.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tárgyalta a fenntartói engedélyezést. Három
óvodában történik ilyen, és minden további veszélyeztetés nélkül az óvodai nevelés folyhat, egyhangú
hozzájárulását adta a bizottság.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 217/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
290/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) a 2017/2018. nevelési évre engedélyezi a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly Kálmán u.
38.) Süni csoport, és Kisvakond csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os
határon belül történő túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámhoz képest az
intézmény Süni csoportjában tényleges 24 fő (számított 26 fő), Kisvakond csoportjában tényleges 25 fő
(számított 27 fő) létszámot állapít meg.
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Határidő: 2017. október 5.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
2.) a 2017/2018. nevelési évre engedélyezi a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.)
Hangya csoportjában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek
alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámhoz képest az intézmény Hangya csoportjában tényleges 25
fő (számított: 27 fő) létszámot állapít meg.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
3.) a 2017/2018. nevelési évre engedélyezi a Ferencvárosi Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.)
Napocska csoport, valamint a Pumukli csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%os határon belül történő túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámhoz képest az
intézmény Napocska csoportjában tényleges 17 fő (számított 18 fő), Pumukli csoportjában tényleges 23 fő
(számított 24 fő) létszámot állapít meg.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
6./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme
221/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Köszönöm, nem.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta, hogy a fogszabályozás 28
órás kapacitást kapjon, a fogröntgentől veszünk el 4 órát.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
291/2017. (X.05.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató KN Kft-vel, 2013. február 26. napján kötött feladatellátási szerződés III. fejezet 1.4. pontja alapján
előzetesen hozzájárul, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. kezdeményezze az Emberi
Erőforrások Minisztériumánál a járóbeteg ellátás keretében biztosított szakrendelések közfinanszírozott heti
szakorvosi óraszámainak módosítását az alábbiak szerint:
- fogászati röntgen szakrendelésről heti 4 szakorvosi óra átcsoportosítása a fogszabályozás szakrendelésre.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
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7./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Soroksári út 136. szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában történő
megállapodás megkötésére, valamint e tárgyban a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának,
továbbá a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
222/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Köszönöm, nem.
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 222/2017. számú előterjesztés 1. normatív
határozati javaslatáról.
292/2017. (X.05.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában
működő
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja
ki:
Okirat száma: M/801940/2017./2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
által a 2017. április 20. napján kiadott, E/801940/2017/1./H számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 292/2017. (X.05.) számú képviselő-testületi határozatra
figyelemmel - következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
1.1.2.rövidített neve: FIÜK

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. A. épület 1. lépcsőház
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános 1095 Budapest, Mester utca 19.
Iskola

2

Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola

3

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1095 Budapest, Gát utca 6.
és EGYMI (iskolai tagozat)
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
A. épület
és EGYMI (autista tagozat)

4
5

1092 Budapest, Bakáts tér 12.

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.
A. épület 2. lépcsőház
és EGYMI (óvodai tagozat)
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6

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános 1095 Budapest, Mester utca 67.
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7

Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
Általános Iskola

8

Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.
Kéttannyelvű Általános Iskola

9

Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 1096 Budapest, Vendel utca 1.
és Szakközépiskola

10

Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8.
Általános Iskola és Gimnázium

11

Ferencvárosi
Gimnázium

12

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 1098 Budapest, Lobogó utca 1.
Iskola és Gimnázium

13

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 1098 Budapest, Napfény utca 3.
Iskola és Gimnázium

14

Jégcsarnok

15

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora

16

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
Tábora

17

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

18

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38.
1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
B. épület

19

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester utca 9.

20

Ferencvárosi Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom utca 15.

21

Ferencvárosi Epres Óvoda

1098 Budapest, Epreserdő utca 10.

22

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

23

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel utca 10.

24

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.

25

Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény utca 4.

26

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok utca 9.

27

Ferencvárosi
Intézményei

28

Dési Huber István Művelődési Ház

1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.

29

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

1092 Budapest, Ráday utca 18.

30

József Attila-lakótelepi Közösségi Ház

1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.

31

József Attila Emlékhely

1095 Budapest, Gát utca 3.

32

Pinceszínház

33

9.TV

1093 Budapest, Török Pál utca 3.
1096 Budapest, Haller utca 27.
II. emelet 22-24. szoba

Sport

Általános

Iskola

és 1096 Budapest, Telepy utca 17.

1098 Budapest, Toronyház utca 21.

Művelődési

1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.
A. épület 3. lépcsőház, B. épület

Központ

és

1096 Budapest, Haller utca 27.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
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Kelt: Budapest, 2017. ……………………….
P.H.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 222/2017. számú előterjesztés 2. normatív
határozati javaslatáról.
293/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában
működő
Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Csudafa Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679505/2017./1.

Módosító okirat

A Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016. október 28. napján
kiadott, E/679505/2016/2. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 293/2017. (X.05.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2. pontja a következő szerint módosul:
1.2.

Költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Óbester utca 9.

2. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbi szerint módosul:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az
óvodavezető. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. Az
intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott időre, 5 évre szól. Az
óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az óvodavezető megbízása
pályázat útján történik.
3. Az alapító okirat 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
feladatellátási hely megnevezése
1

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

tagozat megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
189

4. Az alapító okirat 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
15

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a az
ingatlan
vagyon használati joga
funkciója, célja

1097 Budapest,

38.264/2

Az óvoda részéről az ingatlan óvodai
használata, valamint a vagyoni értékű ellátás
jogok, tárgyi eszközök használata
eszközleltár szerint történik. Az
ingatlan használatára és a mindenkor
hatályos vagyonrendelet vonatkozó
szakaszai alapján annak tovább
hasznosítására jogosult. Kizárólag az
ingatlan használatára és a mindenkori
vagyonrendelet
szerinti
továbbhasznosításról rendelkezhet.
A
Ferencvárosi
Intézmény
Üzemeltetési Központ a hozzá rendelt
költségvetési szerv működtetéséért, a
használatban
lévő
vagyon
használatával, védelmével összefüggő
feladatok
teljesítéséért
felelős
szervezeti egység.

Óbester utca 9.

1

nevelés,

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2017. ……...

P.H.
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

(15 igen, egyhangú)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 222/2017. számú előterjesztés 3. határozati
javaslatáról.
294/2017. (X.05.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a 222/2017. számú előterjesztés melléklete szerinti, Budapest Főváros Önkormányzatával a 1095
Budapest, Soroksári út 136. szám alatt lévő ingatlan használati jogának átadásáról szóló szerződés
megszüntetésére kötendő megállapodást.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 222/2017. számú előterjesztés melléklete szerinti megállapodásban –
szükség esetén – a pénzügyi teljesítést nem érintő, technikai jellegű módosításokat megtegye, és a
megállapodást aláírja.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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3./ felkéri a Polgármestert a 292-293/2017. (X.05.) számú normatív határozatokban szereplő módosító okiratok
aláírására, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetésére.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből.
8./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatának
és státuszbővítésének jóváhagyására
223/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Pál Tibor: Néhány napirenddel ezelőtt tárgyaltuk a költségvetést, ahol a Pinceszínház külön soron, külön
költségvetéssel megjelent. Itt tárgyaljuk a Ferencvárosi Művelődési Központ SZMSZ-ét, és a mellékelt szövegben
az látszik, hogy itt még mindig szerepel a Pinceszínház 10 fővel. Biztos van erre valamilyen magyarázat. Ha majd
teljesen jogilag különválik a Pinceszínház, akkor még egyszer „vissza kell hozni” módosítani az SZMSZ-t? Jó lett
volna egy döntéssel „letudni”.
Kállay Gáborné: Azért szerepel még mindig az SZMSZ-ben a Pinceszínház, mert november 1-jétől válik külön.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 223/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
295/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ 2017. október 15. napjától a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei engedélyezett létszámát 31
főről 2 fővel 33 főre megemeli a 223/2017. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2017. október 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatának 2017. október
15. napjától történő alábbi módosítását jóváhagyja:
Az SZMSZ „IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI” fejezetének 2. és 3. mondata az alábbira
módosul:
„Az Intézmény irányító és felügyelet szerve által engedélyezett intézményi összlétszám: 33 fő.
FMK: 11 fő, Dési Huber István Művelődési Ház: 4 fő, József Attila-lakótelepi Közösségi Ház: 1 fő,
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény: 3 fő, Ferencvárosi Pincegaléria: 1 fő, József Attila Emlékhely: 2
fő, Pinceszínház: 10 fő, 9.TV /Ferencvárosi Televízió/: 1 fő.”
Határidő: 2017. október 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
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9./ EURIN Alapítvány kérelme
224/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 1,6 millió forinttal javasolja támogatni az
alapítványt.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 224/2017. számú előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.
296/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ 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 az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (EURIN Alapítvány)
részére 1.600.000 Ft támogatást nyújt a Budapest IX. Kerület Ferenc téren tartandó adventi rendezvények
költségeinek támogatása céljából.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
10./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére
219/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 219/2017. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
297/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként
jóváhagyja a 219/2017. számú előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződést és felhatalmazza
a Polgármestert a végleges szerződés aláírására.
Határidő: 2017. október 13.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
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11./ Interpellációra adott válasz
209/2/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Pál Tibor: Az interpelláció a „Fürdőző nők” festménnyel volt kapcsolatos. Korábban ez az Önkormányzat
lépcsőházában volt megtalálható. Eltűnt onnan, levették, és azt kérdeztem, hogy mi fog történni ezzel a képpel.
Örömmel veszem, hogy valószínűleg visszakerül a kép ide vagy a Lenhossék utcai épületbe. Valóban méltó Péli
Tamás festőhöz, aki a kerület díszpolgára is, és megérdemli, hogy a képe – amit az Önkormányzatnak
ajándékozott - megfelelő helyen legyen. Örülök, ha az interpellációval sikerült elérni, hogy a kép újra méltó helyre
kerüljön.
Dr. Bácskai János: Akkor ezek szerint elfogadja a választ, nem kell erről külön szavazni. Köszönöm Tanácsnok
úr észrevételét, nekem is hiányzott már a festmény, illetve a helyén továbbra is hiányzik, ami oda fog kerülni. A
lépcsőforduló üressége nekem is „zavarja a szememet”.
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.
12./ Interpelláció
228/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Pál Tibor: Zavarban vagyok, mert ha jól értem, akkor erre még nem született válasz.
Dr. Bácskai János: A választ az SZMSZ szerint 15 napon belül megkapja Képviselő úr, és a következő
képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk.
Pál Tibor: Gondolom, mindenki el tudta olvasni az előterjesztést, a MÁV-Aszódi telepen a közvilágítással
kapcsolatban fogalmaz meg 9 kérdést. Jó lenne ezt tisztázni és előbb-utóbb az ott élők megelégedésére
valamilyen végleges és megnyugtató megoldást találni. Várom a választ.
Dr. Bácskai János: Általában egy ellenzéki interpellációnak nem szokás örülni, de az eddigiekkel szemben
ennek is tudok örülni, hiszen a MÁV-Aszódi telep sorsában van némi anomália. Megörököltük, rosszul rendeztük
– a mindenkori elődök nevében is beszélek -, és jó néhány MÁV lakótelep létezik Magyarországon, aminek a
sorsa – nem vígasztal minket – hasonlóképpen dőlt el. A közművekre vonatkozóan már értünk el jelentős
haladást, a vízórák és a csatornázást illetően, most pedig a közvilágítás van soron. A közvilágítási feladatok
ellátása fővárosi feladat, de mivel ennek a hálózatnak az állapota nem engedi meg azt, hogy a Főváros csak úgy
átvegye és működtesse, ezért a „patthelyzetet” igyekszünk úgy feloldani, hogy megkeressük adott esetben a
vélhetően még felelősséget érző hajdani résztvevőket – MÁV, Főváros, saját magunk – , és megpróbálunk olyan
megoldás felé közelíteni, ahol a hálózat kiépítése és helyreállítása megtörténik, hogy a Főváros onnan kezdve
nyugodt szívvel átvegye és működtesse, ahogy a törvényben számára elő van írva. Köszönöm az inicializálást,
rajta voltunk egyébként is már jó néhány éve az ügyön, de remélhetőleg megoldódik mihamarabb. Ehhez majd a
jövő évi költségvetés kialakításánál várhatóan „mélyebben a zsebbe kell nyúlni”.
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe.
Dr. Bácskai János: Mielőtt elrendelem a zárt ülést, Alpolgármester asszony szokásos programhirdetése
következik.
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Kállay Gáborné: Holnap lesz az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznapunk. Ennek apropóján délután
14.00 órakor a Pinceszínház Gershwin-termében kiállítás megnyitó és emlékműsor lesz a 200 éve született
Tompa Mihály költő, református lelkész életéről, költészetéről, tisztelegve az 500 éves reformáció és az aradi
vértanúk emléke előtt. Ezt követően 16.00 órakor lesz a koszorúzás a Czuczor utcai emléktáblánál. 2017. október
13-án a József Attila-lakótelepen a szokásos nárciszültetés lesz a Hospice Alapítvánnyal a Nyúldombon. Október
17-én 17.00 órakor a Házasságkötő teremben a 225 éves évforduló alkalmából kiírt fotópályázat
eredményhirdetése lesz. Ezek a „Ferencváros fényképeken” és a „Ferencváros családi fotóalbuma” címmel
meghirdetett fotópályázatok. Az ünnepség után Kocsis Tibor „Békebeli Budapest” című filmjét fogjuk levetíteni, és
beszélgetés lesz a film alkotójával. Október 20-án 11.00 órakor az ’56-os forradalom és szabadságharc ünnepi
megemlékezésünk lesz a Szent-Györgyi Albert Gimnáziumban, közreműködik az Erdődy Kamarazenekar, itt lesz
az ’56-os díjak átadása is. Ezt követően 12.30 órakor a Bakáts téri emlékműnél a szokásos gyertyagyújtás és
koszorúzás lesz. Október 25-én a Ferenc térről indul és az új ’56-os Tompa utcai emlékműhöz érkezik a
gyermekek számára rendezett ’56-os emlékfutás. A reformáció 500 éve alkalmából egy nagyon szép műsor lesz
október 30-án: „Áldjad lelkem az Urat” címmel. Ez a Kálvin téri református templomban kerül megrendezésre.
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a programjainkra, küldjük a meghívókat.
Dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülés jegyzőkönyve külön szerepel.
13./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
214/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós, az ESZSB elnöke
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
298/2017. (X.05.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben
„Humanitas Ferencváros” díjat Antalik Tibor részére adományozza.
Határidő: 2017. november 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
A 14. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 299-303/2017. (X.05.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
15./ Javaslat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság átalakítására
231/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen folytatja
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
304/2017. (X.05.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságból Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter és
Jancsó Andrea Katalin bizottsági tagokat 2017. október 6-i hatállyal visszahívja.
Határidő: 2017. október 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
16./ Vagyonnyilatkozati eljárás lezárása
230/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság, Gyurákovics
Andrea elnök
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
305/2017. (X.05.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság által a Baranyi Krisztina önkormányzati
képviselővel szemben lefolytatott vagyonnyilatkozati eljárás, valamint a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és
Összeférhetetlenségi Bizottság 10/2017. (X.05.) VNYB számú határozata alapján megállapítja, hogy
a./ Baranyi Krisztina önkormányzati képviselő 2017. január 16. napján keltezett vagyonnyilatkozatának tartalma
nincs összhangban a valós tényekkel, melyek szerint – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján –
Baranyi Krisztinának a vagyonnyilatkozata keltének napján olyan ingatlanon állt fenn tulajdonjoga, amelyet az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján
az önkormányzati képviselő a vagyonnyilatkozatában szerepeltetni köteles;
b./ Baranyi Krisztina önkormányzati képviselő 2017. január 16. napján keltezett vagyonnyilatkozata nem
tartalmazza annak az ingatlannak a megjelölését, amelyben családjával a jelen vagyonnyilatkozati eljárással
érintett, az a) pontban meghatározott lakásba történt beköltözésüket megelőzően hosszabb ideig – így a
vagyonnyilatkozat keltének napján is – bérlőként élt.
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Baranyi
Krisztina önkormányzati képviselőt, hogy a 2017. január 16. napján kelt vagyonnyilatkozatának valótlan
adattartalma okán előállt helyzetet haladéktalanul és teljeskörűen orvosolja.
Határidő: a döntést követő 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi nyílt ülést 16.20 órakor bezárom.

k.m.f.
Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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