JEGYZŐKÖNYV
készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 3-án 14.00 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

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

Jelen vannak:
Csárdi Antal, Görgényi Máté, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Kassab Adonis, Kállay Gáborné,
Kandolka László, Martos Dániel, Mezey István, Pál Tibor, Sajó Ákos, Tornai István, Veres László, Zombory
Miklós képviselők,
dr. Bácskai János polgármester,
Formanek Gyula alpolgármester,
Varga József alpolgármester.
Hivatal részéről:
dr. Nagy Hajnalka jegyző,
dr. Ördögh Brigitta aljegyző,
dr. Paksi Ilona aljegyző.
Berner József, dr. Enyedi Mária, dr. Gáspár László, Farkas Csaba, dr. Kasza Mónika, Madár Éva, Manhertzné
Klinger Mária, dr. Mosócziné Szabó Ágnes, Nyeste Marianna, dr. Ódor Éva, Pál József, dr. Pap Ágnes, Puháné
Bándi Ágota, Romhányi Ildikó, dr. Szabó József, dr. Szinyei László, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, Temesiné
Apollónia Aranka, dr. Váczi Katinka, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Török Szilvia – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Vörös Attila - SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Fuxreiter Róbert – IX. Kerületi
Rendőrkapitányság vezetője, Kőrösi Zoltán - Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója, Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezetőigazgatója, Szabó Enikő – Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója, dr. Markó Attila ezredes - BRFK Rendészeti
helyettes, Csonka Gyula – Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és
vendégeinket. Kérem képviselőtársaimat, jelentkezzenek be, hogy a határozatképességet meg tudjam állapítani.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést 15.10 perckor megnyitom. A
meghívóban megjelölt napirendi javaslatokhoz van-e valakinek észrevétele, javaslata? Javaslom, hogy a
meghívó szerinti 23. számú – ”Az UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB nevű egyesület tevékenységének
közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adása” című – napirendi pontot
vegyük le a napirendről.
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról.
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138/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról
88/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ IX. kerületi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
90/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi
helyzetéről (I. forduló)
106/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Éves ellenőrzési jelentés 2011.
99/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
110/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat 2012. évben az önkormányzat által biztosított HPV védőoltásban részesülők körének
meghatározására
103/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát
képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)
111/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
94/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító Okiratának módosítása, javaslat a testületek személyi
összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására
113/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
10./ Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
105/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat közbiztonsággal összefüggő pályázat jóváhagyására
112/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi titkárának megválasztása
86/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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13./ A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési
megállapodás
97/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
102/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
15./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. ker. Viola u. 37/C. szám alatti lakóépület
rehabilitációs felújításáról
96/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat a nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására
108/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
17./ Ellátási szerződés módosítása a Szigetszentmiklósi Önkormányzattal
104/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
18./ A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése
100/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
19./ A Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása
85/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
20./ Javaslat a Ferenc téri pavilonok hasznosítására
89/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel képviselő
21/ Javaslat a Bp. IX., kerület Lenhossék u. 18. szám alatti ingatlanra vonatkozó telekrendezéssel kapcsolatos
döntések meghozatalára
98/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
22./ A Természet az Egészséges Gyermekekért Alapítvány vagyonának átvétele
93/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
23./ Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan tulajdonközösség megszüntetése
114/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
24./ Peren kívüli megállapodás
115/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
25./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
95/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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26./ Önkormányzati hatósági ügyek
109/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Formanek Gyula: Sajnálatos eseménynek voltunk tanúi az elmúlt időszakban. Tragikus körülmények között –
egy balesetben - elhunyt a Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatója Stöckert Győző. Kérem, emlékezzünk
rá 1 perces néma felállással.
dr. Bácskai János: Stöckert Győző búcsúztatása holnap 12.00 órakor lesz a Kosztolányi Dezső Általános
Iskolában egy faültetés keretében. Mindenkit tisztelettel meghívunk és várunk.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról
88/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Formanek Gyula: Átadom Rendőrkapitány úrnak a szót.
Fuxreiter Róbert: Köszöntök mindenkit. Az írásbeli előterjesztésemet kiegészíteni nem szeretném. 2011. július
16-ától látom el a kapitányság vezetői feladatait, tehát félév munkám van a tavalyi évben. Szeretném
megköszönni az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását, mely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
feladatainkat a tavalyi évben is tudtuk teljesíteni.
Formanek Gyula: Köszönjük, kérdések, észrevételek?
Pál Tibor: Ahhoz képest, hogy Rendőrkapitány Úr nem rég óta van a kerületben, elég jól ismeri a kerületet,
sikerült alaposan megismernie Ferencvárost. Ez jó jel arra, hogy a továbbiakban is alapos munkát végezzen.
Fontos, hogy a rendőrkapitány nemcsak az önkormányzat vezetésével, hanem a kerületben lévő civil
szervezetekkel is együttműködjön és tartsa a kapcsolatot. Az ön által írt előterjesztésben olvastam, a 12. oldal
környékén, hogy a közbiztonság sok esetben nem rendészeti probléma. Ez rávetül a rendészetre vagy a
rendőrségre. Szó szerint azt írja, hogy ezeknek az egyéb szervezeteknek, civil szervezeteknek kell megoldania a
közbiztonságot, de mindig az a probléma, hogy ezeket a rendőrségre hárítják. Ezzel a gondolattal egyet tudok
érteni. Az Alaptörvény úgy fogalmaz, hogy a közbiztonság kizárólagos letéteményese a rendőrség. Ez egyrészt
ellentmond azzal, amit Ön leírt az előterjesztésében. A gyakorlatban hogyan kívánja majd feloldani ezt az
ellentmondást?
Elkerülhetetlen, hogy megkérdezzem, hogy mi lesz ma este az új szórakozóhelyen? Mi lesz ma este a Parknál?
Napirend kapcsán majd Polgármester úrral is szót kell erről ejteni. Ha a szórakozóhely beindul, mennyire terheli
meg a kerületi rendőrkapitányság munkáját? Hogyan látja ezt? Ha a szórakozóhely megkapja az engedélyt,
akkor melyek azok a feltételek amelyeket Ön - mint a rendfenntartásért felelős személy – vállalni tud?
Rendelkezik-e a kerületi rendőrkapitányság megfelelő erőforrásokkal ahhoz, hogy ha a szórakozóhely elkezdi a
működését, akkor ne máshonnan kelljen elvonni járőröket?
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Kandolka László képviselő megérkezett az ülésterembe.
Fuxreiter Róbert: Valóban az Alaptörvény alapján a biztonság letéteményese a rendőrség. Azonban az európai
uniós magyar napokon a Miniszterelnök úr azt mondta, hogy három pilléren nyugszik Magyarország
közbiztonsága: a rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség. Valóban rendészeti kérdésként kell kezelni
a közbiztonságot, viszont széleskörű együttműködés is kell hozzá. Számtalan olyan felmérés készült arra
vonatkozóan, hogy mi befolyásolja az emberek biztonságérzetét. Nagyon sok olyan érzést írnak le a felmérések,
amik nem rendészeti eredetűek. Például koszos környezet, nem megfelelő közvilágítás - ilyen tényezőkre
gondoltam - amelyben össze kell fognunk és együtt kell működnünk ahhoz, hogy megteremtsük azt, hogy a
biztonságérzet jó legyen. Így óhajtom magyarázni és feloldani ezt a részt.
Ma este mi fog történni? Nyílik majd egy szórakozóhely, aminek tudomásom szerint még nincs engedélye.
Természetesen jogellenesen nem működhet, tehát az új kormányrendelet alapján az önkormányzat jogosult
ellenőrzést tartani, és ha jogellenes tevékenységet tapasztal, akkor szól a rendőrségnek, és mi a jogellenes
állapot felszámolásában együtt fogunk működni. Az, hogy van-e rá elegendő erő, arra azt tudom mondani, hogy
igen, van rá elegendő erő, ha nem nekünk, akkor a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak. Erről az itt jelenlévő
Markó Attila főkapitány-helyettes úr biztosított minket, hogy amennyiben szükséges, akkor a megfelelő rendőri
erő rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy a jogellenes állapotot felszámoljuk. Nem látjuk a jövőt, nem tudjuk, hogy
milyen törzsközönség lesz, nem tudjuk, hogy hogyan fog működni a szórakozóhely, tehát csak tapogatózások
vannak. A XI. kerületben van egy Zöld Pardon nevű szórakozóhely, azzal kapcsolatban érdeklődtem
kapitánytársamnál, hogy körülbelül mit jelent egy ilyen este, mennyire terheli meg az ottani kapitányságot.
Bűncselekmény szempontjából megterhelő lehet, egy este 10-15 bűncselekmény is előfordulhat. Ebben benne
vannak a pénztárca lopások, eltűnt iratok. Első körben a rendezőnek kell garantálni a biztonságot megfelelő
létszámmal. Ha közterületre átterjed vagy beavatkozást igényel a cselekmény, akkor ott tudunk lenni. Az, hogy mi
tudunk-e ott lenni vagy más, erre azt tudom válaszolni, hogy amennyiben szükséges a Budapesti Rendőrfőkapitányság a megfelelő erőket biztosítja. Arra nem kerül majd sor, hogy minden járőr csak a szórakozóhelynél
lesz, és máshol nem lesz közbiztonság a kerületben, ezt nem fogom megengedni. Amennyiben úgy alakul,
mindenképp segítséget fogok kérni, és ha kell, biztos, hogy kapni is fogok.
Martos Dániel: A 2010-es Rendőrkapitány úr a beszámolójában írt a rendőrség létszámáról. Abban a
beszámolóban az szerepelt, hogy 179 fő hivatásos rendszeresített létszámnak kellett volna lenni akkor a
kerületben, ebből 150 fő teljesített szolgálatot. Hogyan alakult ez a szám? Maradt ez a 179 fő? Ha maradt, akkor
ezt a 29 helyet sikerült-e feltölteni?
Mezey István képviselő megérkezett az ülésterembe.
Veres László: A Rendőrkapitány úr által benyújtott beszámoló alapján megdöbbentő számokat olvastam. A
regisztrált bűncselekmények számában 10 %-os növekedés látható, amely a tavalyi évben 581
bűncselekménnyel többet jelent, mint az előző évben. Ez összesen 6338 bűneset. Kiemelkedő a vagyonelleni
bűncselekmények számának növekedése, amely a 2010-es évtől egészen pontosan 92 %-kal, 169 darabról 325
darabra emelkedett. Azt gondolom, hogy ezek brutális számok. Bár leírja Rendőrkapitány úr a jelentésében, hogy
ez az egész fővárosra jellemző tendencia. Az Ön meglátása szerint mi lehet annak az oka, hogy Ferencvárosban
ilyen mértékű bűncselekmény-növekedés volt tapasztalható? Milyen intézkedéseket, ellenlépéseket kívánnak
tenni, ennek a szomorú tendenciának a megfordítása érdekében? Milyen intézkedéseket várhatunk?
Amennyiben van valamilyen erőre szükség, amiben az önkormányzat segítségére lenne szükség, akkor jelezzék
az önkormányzat felé. Martos képviselőtársamra reagálva a beszámoló alapján a rendőrségi létszám nem
változott, sőt az előző évi beszámolóban olvasható létszámhiányt sikerült is pótolni. Kérem, hogy ebben a
kérdésben tegyünk igazságot. Ha ez így van, hogy több rendőr járja Ferencváros utcáit, akkor különösen indokolt
a kérdés, hogy mi lehet az oka a bűnözési arány növekedésnek?
Illyés Miklós: Az utóbbi évek egyik legjobb beszámolóját olvastam idén. Korábban az volt az érzésem, hogy
minden szép és jó. Ez egy nagyon tényszerű beszámoló. Tetszett, hogy 11 pontban összefoglalta a legfontosabb
célkitűzéseket, hogy mik szerint dolgozik a kerületi rendőrkapitányság. Megismerhettük, hogy az egyes
alosztályokon mi történt. Az első célkitűzéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének növelése érdekében szerepel a beszámolóban a látható, mérhető, reagáló rendőrség
koncepciójának erősítése. Amikor Rendőrkapitány úr hivatalba került utána örömmel érzékeltem, hogy több
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rendőr van az utcákon, de az utóbbi időben, mintha nem lenne olyan nagy mértékű. Ennek ténylegesen mi az
oka? Hány olyan rendőr van, aki ténylegesen – gyalogosan – utcai szolgálatot teljesít? Szerintem ez az, ami a
biztonságérzetet erősítené az állampolgárokban.
Sajó Ákos: A tavasz és a jó idő beálltával megnőtt a kerékpáros-forgalom Ferencvárosban, így a Gyáli úton is.
Javaslom, hogy a vasúti aluljáróban a megnövekedett forgalom és balesetveszély miatt fokozottan ellenőrizzék a
környéket. Eddig még nem volt kimondottan baleset, de már voltak veszélyeztetett szituációk. Javaslom, hogy
bírságoljanak is. Egyszer ez már megtörtént, és örömteli volt, hogy működött. Szokjanak le arról a motorosok és
kerékpárosok, hogy az aluljáróban „száguldoznak”, szálljanak le a járműről. Sokszor ezzel a „száguldozással”
kismamákat és járókelőket veszélyeztetnek.
Görgényi Máté: A korábbi évben átadásra került a rendőrség részére a József Attila-lakótelepen egy
sebességmérő, de erről nem találtam információt a beszámolóban. Ennek milyen kihasználtsága és haszna van
a lakótelep forgalmát illetően?
Zombory Miklós: Az első dolog, amit felírtam, és nemcsak Ferencvárosban létezik, hanem az egész fővárosban,
az a járdán való kerékpározás. Az ember kimegy a kapun, a kerékpáros pedig „elsuhan” mellette a járdán. Ez
ebben a korban még megoldható, de ha ez 20-30 év múlva történik majd, akkor nem biztos, hogy úgy tudok
kimenni az utcára, hogy nem csapnak el a járdán.
30 évig vezettem kerékpártúrát egy iskolában a kerületben. Egyirányú utcában, például a Ráday utcában, akkor
lehet kerékpározni forgalommal szemben, ha az jelölve van, fel van festve. Nem akarok KRESZ oktatást tartani.
Ezzel tudunk tenni valamit? A segédmotoros kerékpárok – lásd a pizzafutárok – a Ráday utcában forgalommal
szembe mennek, mindaddig amíg ebből baj nem lesz. Lehet ez ügyben tenni valamit?
2011-ben 1005 db vádemelés volt, de ha összeadjuk a részadatokat, a vizsgálati osztály 528 db, a bűnüldözési
alosztály 1 db, a gazdaságvédelmi alosztály 39 db és a készenléti alosztály 12 db vádemelését, akkor ez nálam
580 db, de ide 1005 db vádemelés van írva. Ezt én néztem félre, vagy valami a számokkal nem stimmel?
Fuxreiter Róbert: Jelen pillanatban a rendszeresített létszámunk 208 fő a rendőrkapitányságon. A
közrendvédelmi állomány feltöltöttségével állunk a legjobban, tehát a 96 főből, 93 fővel rendelkezünk, és az
összes többi hiányunk, ami a rendőrkapitányságon még jelentkezett, az a bűnügyi szakterületen, hivatali
szakterületen és egyéb más segédterületeken mutatkozik. A közrendvédelmi állomány tehát feltöltésre került a
kormány intézkedésének köszönhetően, hiszen rengeteg új rendőr került felvételre. Ők beintegrálásra kerültek a
rendszerbe és szolgálatot teljesítenek nálunk.
Vannak olyan időszakok, amikor el kell vezényelni a rendőröket iskolába, mert még modulképzéseken kell részt
venniük. Egy bizonyos képzési szakasz után kikerülnek hozzánk gyakorlatra, majd újra iskolába mennek, tehát
folyamatos képzés és gyakorlat váltakozik ciklikusan. Vannak olyan időszakok, amikor valóban kevesebb rendőr
van az utcán, ezt próbáljuk ellensúlyozni a körzeti megbízottak fokozottabb jelenlétével.
A bűncselekmények növekedésének okára azt tudom mondani, hogy még mindig tart a gazdasági válság. Egyre
több elkövető elmondja, akivel találkozunk, hogy kilátástalanságában nem marad más megoldása. Bízunk benne,
hogy javul a gazdasági helyzet, mi is megpróbálunk rá reagálni. 2011. év elején a József Attila-lakótelepen volt
egy kiemelkedő betöréssorozat. Közel 50 rendbeli betörést követtek el, mire sikerült felszámolni. Ez jelentősen
megdobta a tavalyi évi statisztikai számait. 325 bűncselekményről beszélünk, nem akarom szépíteni, de ha
átlagban nézzük naponta, akkor egy 60.000 fős kerületben a napi egy lakásbetörés nem sok. Hozzám is betörtek
már, nyilván, ha érintettek vagyunk, akkor az nagyon rossz. Arra törekszünk, hogy a betöréseket visszaszorítsuk.
Mit teszünk érte? Fokozzuk a jelenlétet és a párbeszéd már el is indult. Kértem, hogy járjuk be a területeket, a
lakosság tegyen jelzéseket. Magam csak azokkal az esetekkel találkozom, amik már megtörténtek, de amik
kísérletek vagy észlelések, és a lakosságtól nem jut el hozzám, arra nem tudok reagálni. Kértem minden
fórumon, hogy jelezzenek, mert arra tudunk reagálni. A legjobb módszer a megelőzés, nem az utólagos
felderítés. Próbáljunk meg ilyenre odafigyelni akár a szomszédok összefogásával. Ez nagyon fontos egy
lakótelepi közegben. Ha a szomszédok látnak valamit, akkor azt jelezzék. A József Attila-lakótelepen egyre több
jelzést kapunk, a tavaly felújított körzeti megbízotti irodában egyre nagyobb forgalom van. Valóban probléma a
lakótelep vonatkozásában az autólopás. Azt észleltük, hogy a József Attila-lakótelepen több autó tűnik el. Erre
igyekszünk reagálni, de ez egy szervezett bűncselekményi forma. Nem egy személy van, aki ellop egy autót,
hanem kell hozzá kereslet, kell, aki ellopja, kell, aki kinézi az adott gépjárművet, ez nagyon összetett terület. Az
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autólopásokat a Budapesti Rendőr-főkapitányság központi szerve nyomozza. Mi őket segítjük információval.
Nagyon bízom benne, hogy ebben is előre tudunk lépni, és ha felszámolni nem is, de visszaszorítani sikerül.
Illyés képviselő úr kérdezte a szubjektív biztonságérzet növelését. Említette, hogy ebben a beszámolóban
említést teszünk arról, hogy melyek a problémák. Tavaly, amikor idekerültem jeleztem Önöknek, hogy szeretnék
párbeszédet folytatni, nem szeretném leplezni a problémákat, közös ügyünk a közbiztonság megteremtése.
Abban, hogy Önöktől segítséget tudjak kérni és én is tudjak reagálni az Önök kéréseire, ahhoz párbeszéd kell.
Ebben a beszámolóban is a valóságot próbáltam bemutatni azzal kapcsolatban, hogy milyen problémákkal
küzdünk és milyen megoldási javaslatok vannak. Nagyon sok segítséget kaptunk, mind anyagilag, mind
erkölcsileg. Ezt nagyon köszönöm, bízom abban, hogy ezáltal is tovább erősödik a kapcsolatunk.
Sajó Ákos képviselő úr felvetésére reagálva a vasúti átjáró problémáját már áttekintettük. Továbbra is keresnünk
kell az együttműködést a MÁV-val, hiszen ez egy MÁV aluljáró. Nem tudom, hogy volt-e előrelépés, de ha nem,
akkor újból elővesszük a témát, hogy a MÁV is járuljon hozzá, hogy az aluljárót biztonságossá tegyük, tisztítsuk
meg és világítással lássuk el, továbbá ha szükséges, akkor forgalomtechnikai lassító eszközt építsünk be. Addig
a körzeti megbízottat megkérjük, hogy fokozottan figyeljen oda, hogy ne történhessen kerékpáros baleset. Kérem
a jelzését Képviselő úrnak, hogy milyen időszakban történik ilyen és ígérem, hogy reagálunk rá.
A traffipax kérdésére azt válaszolnám, hogy van autóba szerelt traffipax, amivel mérünk és van egy
sebességmérő is kihelyezve a József Attila-lakótelepen. A lakótelepen lévő mérő nem mér, ez egy
figyelemfelhívó. Amivel mérünk, annak a kihasználtsága nagy. Hetente kétszer két órában, illetve van, hogy
hetente kétszer három órában is mérünk. Olyan helyeken tesszük ezt, ahonnan jelzéseket kapunk. Például
Zombory képviselő úrnak is teljesítettünk már mérést. Egyéni erőből is olyan helyekre telepítjük a mérőket,
ahonnan panaszokat kapunk, illetve ahol szükség van rá. Legtöbbször keddi napokon lehet ezzel találkozni az
M5-ös út behajtónál, mert az 50 km/h sebességjelző-táblát sokan figyelmen kívül hagyják. A Vágóhíd utcába
szoktunk még kitelepülni, ott is „száguldoznak” ki a Heim Pál Kórház felé az autósok, itt általában szerdai
napokon vagyunk jelen. A József Attila-lakótelepen a 40 km/h óra sebesség övezetben is szép méréseket
szoktunk végrehajtani. Azt gondolom, hogy maximálisan ki van használva a berendezés, de amennyiben igényli
Görgényi képviselő úr, kiegészítem a beszámolót és megküldöm részére.
Zombory képviselő úr felvetésére reagálnám, hogy a kerékpározást valóban szabályok kötik. A pizzafutárok külön
történetet képeznek. Mindannyian látjuk, hogyan közlekednek és a közlekedési kultúrát, hogyan képviselik.
Igyekszünk betartatni a szabályokat. Sokszor mire odaérnénk a szabálytalanság helyszínére a kerékpárost vagy
segédmotorost már nem is észleljük. Azt kérném, hogy jelezzék, hogy melyek a veszélyes útszakaszok. Kaptunk
olyan jelzést például a Mester utcai Praktikernél, hogy ott nagyon veszélyes a kerékpáros és gyalogos forgalom
találkozása. Történt ott egy nagyon sajnálatos baleset is, ami egy súlyos fejsérüléssel végződött, és maradandó
fogyatékosságot okozott. Ezt jelezték felém, és ezt követően odafigyeltünk rá így a probléma megszűnt. A
Praktiker igazgatója folyamatosan jelzi, hogy sokat javult a helyzet, mert odafigyelünk már erre. Ebben is tehát
jelzéseket kérnék, hogy hol vannak ilyen jellegű problémák. Ha van olyan gócpont, ami tényleg nagyon
balesetveszélyes és úgy látják, hogy intézkedést igényel, kérem, jelezzék.
A számok összeadására válaszolnám, hogy valóban nem jönnek ki a számok. A 2011. évben ezeket a
beszámolóban található ügyeket fejeztük be tárgyévben, de vannak áthúzódó ügyek is. Ezeket itt nem
részleteztem. Például, ha egy nyomozás 2010-ben indult, de a lezárás már 2011-ben történik, akkor, ha kivonjuk
a különbözetet, az ebből adódik.
Martos Dániel: A tegnapi Városfejlesztési, Városgazdálkodás és Környezetvédelmi Bizottság ülésén már
felmerült, hogy az önkormányzat szándéka szerint a térfigyelő-rendszer működtetése átkerülne a Közterületfelügyelethez. Az idei év első félévében a rendőrkapitánysággal megkötöttünk egy erre vonatkozó szerződést,
amit idén szeptemberig meghosszabbított az önkormányzat. Készül-e a rendőrkapitányság az ezzel kapcsolatos
teendőkre? Kerületenként eltérő ez a metódus, hogy a Közterület-felügyelet vagy a rendőrkapitányság figyeli a
térfigyelőket? Jó-e az együttműködés a Közterület-felügyelet és a rendőrség között?
Zombory Miklós: A gyalogosrendőr manapság kuriózum, mert annyira nincs a fővárosban. Két-három
gócponton kellene, hogy legyen, mert az idősebb hölgyeket és urakat érdekli, hogy miért nincsen sehol. Jó lenne
ebben a kérdésben tenni valamit.
Pál Tibor: A kamerarendszer jelenleg ott működik a Haller utcában. Ha a kamerarendszer innen elkerül, akkor az
mit jelent az Ön személyi állományában? Jobb lenne, ha a rendőrségnél maradna ez a rendőr? Hol lenne jó
helyen a kamera? Az önkormányzat minden lehetőségével támogatja a rendőrséget, hiszen ez a mi érdekünk.
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Az, hogy a számok mit mutatnak, az nem az Ön munkáját minősíti, hanem azt a helyzetet, ami ma
Magyarországon van. Hogyan készüljünk a ma estére? Hogyan készül a rendőrség a Parknál? Polgármester
úrtól kérdezem, hogy lesz-e ma megnyitó a Parkban? Adott-e ki az önkormányzat engedélyt? Az
együttműködésnek ugyanis az is része, hogy az önkormányzat meg tudja mondani a Rendőrkapitány úrnak, hogy
hogyan készüljön az esti programjával kapcsolatban.
Veres László: Felhívom Rendőrkapitány úr figyelmét egy sok-sok éve meglévő problémára, ami azóta sem
változott. A Mester utca 19. szám alatti Molnár Ferenc Általános Iskoláról beszélek. A Tinódi utca és Ipar utca
között van egy behajtani tilos tábla, ahol csak a villamos közlekedhetne. Két zebrán is haladnak át a gyermekek
reggel az iskolába, és amikor voltak rendőrségi ellenőrzések, akkor láthatóan csökkent az itt nagy sebességgel
keresztülhajtó autósok száma. Az utóbbi időben ez megint tendencia lett. Kérem, hogy ismételten legyenek itt
rendőrök a reggeli és a kora délutáni időszakokban.
Sajó Ákos: Felhívom Rendőrkapitány úr és a Hivatal figyelmét, hogy az aluljárónál mindkét oldalon ki van
helyezve egy behajtani tilos tábla. Mindkét tábla fel van feszítve, úgy, hogy ne látszódjon. Először rendbe kellene
hozni ezeket a táblákat. Nem arról van szó, hogy nem lehet bemenni az aluljáróba, hanem arról, hogy szálljanak
le a járműről és tolják.
Mezey István: Most, hogy beköszöntött a jó idő a Gát utca környékén sok lakó kitelepedik az utcára. Az ott élők
biztonságérzetét ez nagyban csökkenti. Számos panaszt kaptam erre vonatkozólag. Van-e más eszköz az
igazoltatáson kívül egy ilyen szituációban? Mondhatok-e én valami bíztatót az állampolgároknak?
Fuxreiter Róbert: Amikor idekerültem elindítottuk a gyalogos járőrszolgálatot. Az időjárásra oda kell figyelnünk.
Téli időszakban nem láttuk értemét, a gyalogos járőrszolgálatnak, hiszen hideg volt, védőitalra volt szükség és
egyébként sem volt akkora gyalogosforgalom. Ekkor nem indokolták a körülmények, most vissza fogunk hozzá
térni. Lehet találkozni gyalogos rendőrökkel a Boráros téren. Az Aszódi úti lakótelepen is előfordulnak gyalogos
rendőrök és a Középső-Ferencvárost is meg fogjuk erősíteni. Figyeljük a bűnügyi térkép módosulását. A jó idő
beálltával a nyaklánc letépések jelentek meg, erre reagálva szervezzük ezt a szolgálatot. Ez is ciklikus. Amikor
kevesebben vannak a rendőreink, mert iskolában vannak, akkor kevésbé tudom ezt a szolgálati formát kiadni, de
természetesen, ha megfelelő létszámmal rendelkezünk, akkor ezt erősítjük. Ebben is kérném a jelzéseiket, hogy
hol és merre érdemes ezt a szolgálatot erősíteni.
A Gát utcában valóban nagyon sokan az utcán tartózkodnak, de sokszor nem is követnek el semmit, csak élik az
életüket, ami némi hangzavarral jár és ez zavarhatja az ott lakókat. Legtöbbször igazoltatni tudjuk őket, de ha
rendelkeznek iratokkal és semmilyen jogellenes cselekményt nem követnek el, akkor tartózkodhatnak
közterületen, legfeljebb felhívhatjuk a figyelmüket, hogy ne hangoskodjanak. Ebben a kérdésben nem tudunk sok
mindent tenni, hiszen beparancsolni őket az utcáról jogszabályi háttér híján nem lehet. A lakosságnak csak azt
tudom mondani, hogy ellenőrizzük az utcán tartózkodókat, reagálunk a lakossági kérésekre, de csak a törvények
mentén.
A Mester utca 19. szám alatti iskola környékén valóban volt rendőr a kezdeti időszakban. Amikor a Budapesti
Rendőr-főkapitányságon elkezdődik a rendőrök képzése, akkor meg kell szokniuk az autósoknak is és a
gyerekeknek is az új helyzetet, és fokozottabban oda kell figyelnünk. Szeptemberben ez meg is történt, hogy
odafigyeltünk erre. Ez egy évek óta tartó probléma, utánanéztünk és ez forgalomtechnikai kérdés. Folyamatosan
ellenőrizni és büntetni lenne szükséges ezt a helyzetet, de csak azt tudom mondani, hogy nem tudok 24 órában
rendőrt odaállítani, de megpróbáljuk. Létezik az „Iskola rendőre” program, minden iskolának van iskolarendőre,
ott megtehetik a jelzést, és a Mester utca kapcsán ezt elő is fogom venni. Visszatérő jelleggel reggelente
szervezünk oda szolgálatot, megpróbáljuk az autósokat leszoktatni a szabálytalankodásról, de ez egy átmenő
forgalmú út. Legtöbbször nem az hajt be, aki kerületi lakos, hanem máshonnan érkező autós, aki ezt a
szabálytalanságot bármikor elkövetheti. Ígérem, hogy ott leszünk, de azt gondolom, hogy rendőri intézkedéssel
ezt végérvényesen felszámolni nem tudjuk, csak korlátozni, figyelmeztetni, büntetni.
A térfigyelő-rendszer üzemeltetésére május 31-ig van szerződésünk, most döntenek majd arról, hogy ez
szeptemberig meghosszabbításra kerül-e. Az, hogy kerületenként mi a gyakorlat, ez változó. Nálunk hatékonyan
működött, tehát az egy rendőr, egy közterület-felügyelő páros hatékony. A Közterület-felügyelettel nagyon jó volt
az együttműködésünk. Ebben az volt a jó, hogy semmilyen jogsértés mellett nem mentek el a kollégák. Ha
átkerül a rendszer a Közterület-felügyelet üzemeltetésébe, akkor a Közterület-felügyelet fogja figyelni a kamerát.
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Amennyiben jogsértést észlel, saját hatáskörben eljár, ha bűncselekményt észlel, akkor jelzést adnak felénk, az
elkövetőt visszatartják, mi pedig a jelzésére reagálni fogunk.
Nem szabadul fel rendőri erő, mert szabadidős kollegák voltak. Úgy láttak el a szolgálatot, hogy amikor
egyenruhás rendőrünk épp nem volt beosztva, akkor legális másodállásként a térfigyelőrendszerben láttak el
feladatot. Amikor idekerültem, akkor nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy csak kerületi rendőrök legyenek ebben
a rendszerben. A térfigyelő rendszernek akkor van értelme, ha tudjuk, hogy mit és kit kell nézni. Ismerjük az
arcokat, tudjuk, hogy ki az, aki esetleges elkövető lehet. Nem fog plusz rendőri erő felszabadulni. Az, hogy ez
majd milyen hatékonysággal fog működni, azt majd a jövőben meglátjuk, hogy mit igazolnak a számok.
dr. Bácskai János: Pál Tibor kérdésére reagálnék a Park rendezvénnyel kapcsolatban. Szeretném tájékoztatni
őt és a Képviselő-testület tagjait is arról, hogy jelenleg az egyes szakhatósági és egyéb hatósági eljárások hol
tartanak. Erről lehet tudni, de a végeredményről nem. A működési engedély kiadása iránti eljárásban az
állásfoglalás rendelkezésre áll, a hatóságnak legkésőbb május 8-ig kell döntést hoznia. A zajhatárérték
megállapítása iránti kérelemben május 7-ig kell az illetékes hatóságnak döntenie. A rendezvénytartási engedély
kiadása iránti eljárásban szakhatósági engedélyek és hozzájárulások szükségesek. Eddig a következő
szakhatóságoktól születtek állásfoglalások: a Népegészségügyi Intézet és a Tűzvédelmi Hatóság április 27-én
nyújtotta be az állásfoglalását. Ugyanezen a napon kelt az építésügyi hatóság állásfoglalása is. A rendőrség a
helyszíni szemle megállapításait felvette jegyzőkönyvbe, majd jelezte, hogy ki fogja egészíteni, így az ügyintézési
határidőt április 27-én 30 nappal meghosszabbította a hatóság. Ehhez képest a rendőrség május 3-án írásban
kiegészítette az állásfoglalását. Jogszerűen május 29-ig kell döntést hoznia a hatóságnak, hogy megkapja a
végső engedélyt a szórakozóhely. Ennél többet senki nem tudhat az ügyről, még én sem. Ez a jelenlegi
tudásunk, kérem, fogadják el az információkat.
Kassab Adonis képviselő megérkezett az ülésterembe.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
139/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a BRFK IX. kerületi
Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról szóló értékelő jelentését.
Határidő: 2012. május 3.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
2./ IX. kerületi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
90/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Bácskai János: A második napirendhez vendégeink érkeztek. Szeretném bemutatni dr. Markó Attila ezredes
urat a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti helyettesét. Az előterjesztésben foglaltak szerint dr. Tóth
Tamás főkapitány úr jelezte március 23-án, hogy a IX. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjévé Fuxreiter Róbert
rendőr-őrnagyot kívánja kinevezni. Az előterjesztésben foglaltak szerint, illetve a beszámoló alapján javaslom,
hogy támogassuk Fuxreiter Róbert rendőr-őrnagy kerületi rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.
Fuxreiter Róbert: Megtisztelő számomra, hogy itt a kerületben teljesíthetek szolgálatot. Igyekeztem az elmúlt
időszakban Ferencváros közbiztonságáért mindent megtenni, és a helyi közélet aktív szereplője lenni.
Köszönöm, hogy ebben elfogadásra találtam.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
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140/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján javasolja Fuxreiter Róbert r. őrnagy kerületi kapitányságvezetővé
történő kinevezését.
Határidő: 3 nap a megkereső tájékoztatására
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi
helyzetéről (I. forduló)
106/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Annyi csak, mint ami a 106/2012. sz. előterjesztéshez tartozó módosító indítványból is
kiderül, hogy aki a könyvvizsgálói jelentést olvasta, annak elegendő információ áll a rendelkezésére ahhoz, hogy
a rendelet-tervezetet ne kettő, hanem egy fordulóban fogadja el a Képviselő-testület. Javaslom, hogy ez ennek
megfelelően egy fordulóban történjen.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága a saját területét átnézve vizsgálta meg a jelentést és elfogadásra
javasolta a Képviselő-testületnek.
Sajó Ákos és Veres László képviselők kimentek az ülésteremből.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Minden
elismerésem a Pénzügyi Iroda munkatársainak, hiszen az előkészítettség és a rengeteg melléklet, ami az
előterjesztésben szerepel, az kerek képet ad a 2011. évről. Támogatom, hogy egy fordulóban tárgyalja és
fogadja el a Képviselő-testület a zárszámadást, mert a második fordulóig ebben már sok változás valószínűleg
nem lesz.
A költségvetésben az látszik, hogy az induló számokhoz képest a végleges számok változásai két nagy elemet
tükröznek. Az egyik a Schöpf-Mérei Kórház tranzakciójának megváltozása, a másik pedig a József Attila Terv
elmaradása. Ennek a számai azok, amik az induló és a végső költségvetés esetében nagymértékben
megváltoztatják a számokat. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy új pályázati előkészítés nem nagyon szerepel a
lakóházak felújítása tekintetében, sőt pályázati lehetőség sincs. Jelenleg olyan program vagy terv nem készül az
önkormányzatnál, amit bármikor be lehetne adni, ha valaki esetleg pályázatot ír ki lakóház-felújításra. Ha ilyen
pályázat esetleg van, akkor jó lenne felgyorsítani a dolgot. Pénzmaradványból 400 millió Ft már beépítésre került
a költségvetés elfogadásakor. Az volt a feltétel, hogy az egyensúly létrejöjjön. Azok a plusz források, amik nem a
lakóház-felújítási pályázatban szerepelnek, hanem külső források, ezek nagy részénél az a kérdés, hogy ezek
valós igényeken alapulnak vagy inkább az önkormányzat számára „bánatpénzként” jelentek meg a
költségvetésben? Sajnálattal láttuk azt, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. teljesítőképessége nagyon alacsony.
Alpolgármester úr megerősítette a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén, hogy a felújítások nagymértékben
elmaradtak az intézmények esetében. Ez látszik a számokon is, miközben az intézményi megtakarításból igen
nagy összeg került elvonásra. Tudom, hogy az a szándék, hogy ezt visszafordítsuk, de láthatóan ez az elmúlt
évben elmaradt.
A beszámolóban a lakbér és helyiségbérleti díj sora érdekesen alakult. A lakbér esetében egy plusz 50 millió Ftos összeg szerepel az eredetileg tervezetthez képest. A helyiségbérleti díjnál 60 millió Ft-os elmaradás szerepel.
Úgy gondolom, hogy megérne egy rövid elemzést az, hogy miből adódik ez az eltérés? A lakbéremelés nem ilyen
mértékű vagy jobban sikerült beszedni a korábban elmaradt lakbéreket? Miért marad el 60 millió Ft-tal a
helyiségbérleti díj? A fővárosi felújítás felhasználása elég alacsony, hiszen csak 44%-ban teljesült 2011-ben.
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Ezek azok a források, amiket a fővárosnál már korábban megnyertünk. A költségvetésben közben az látszik,
hogy az elmúlt évben mi fizettünk be erre az alapra 132 millió Ft-ot, és nem sikerült pályázati úton nyerni. A
korábban elnyert pályázatok felhasználása pedig igen alacsony összeg.
Összességében nem tudok mást mondani, mint ami évközben is elhangzott, hogy kevésbé a vagyongyarapodás
irányába mozdult el a költségvetés, mint inkább a működés irányába. Szerintem ez nem egy jó irány. Ezen a
2012-es évben módosítani kell és nagyobb százalékban teljesíteni a felújítási, fejlesztési sorokat.
Sajó Ákos és Veres László képviselők visszajöttek az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Vélhetően Képviselő úrnak elkerülte a figyelmét a 106/2/2012. számú előterjesztés, ami
címében ugyan félrevezető lehet, hiszen a ”Tájékoztató a 2011. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok
végrehajtásáról” címet viseli. Ebben jól látható, hogy minden második, harmadik tételnél ez szerepel, hogy
folyamatban van. Például a Balázs Béla 14. sz. alatti lakóépület felújítási munkáira a közbeszerzési eljárás
folyamatban van, a Ferenc tér 9. sz. alatti ingatlannál a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Sorolhatnám még
azokat a fejlesztési, felújítási feladatokat, amik már ebből is kiderülnek. A pályázatok szintén folyamatban
vannak.
A Schöpf-Mérei Kórház, illetve a József Attila Terv elmaradásánál kijelenthetjük, hogy jól döntött a Képviselőtestület, hiszen ha ezekbe a projektekbe belevágtunk volna, akkor bele is ragadtunk volna, és a csőd nehezen
lett volna elkerülhető. Az intézményi felújítások ha el is maradtak, akkor sorra fog kerülni. A lakbér sorában a
plusz 50 millió Ft a piaci alapú bérbeadásnak köszönhető. A helyiségbérleti díjak sorában a mínusz 60 millió Ft
pedig annak köszönhető, hogy adják vissza az önkormányzatnak a helyiségeket, nem nagyon sikerül olyan
tevékenységet folytatni a bérlőknek, amivel a bérleti díjat ki tudják termelni. Előkészületben van egy olyan
előterjesztés, amiben megvizsgáljuk a bérleti díj csökkentésének lehetőségét. Az a cél, hogy inkább alacsonyabb
áron, de ki legyenek véve a helyiségek.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
141/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló …/2012. (...) önkormányzati rendeletet egy
fordulóban tárgyalja meg.
Határidő: 2012. május 3.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 5 nem, 1
tartózkodás mellett megalkotja a 14/2012. (V.08.) rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
4./ Éves ellenőrzési jelentés 2011.
99/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
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142/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
99/2012. számú előterjesztés mellékletét képező 2011. évi ellenőrzési jelentést.
Határidő: 2012. május 03.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
110/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága is megtárgyalta az előterjesztést. Kiemelném, hogy a bizottság ülésén
a Hivatal Lenhossék utcába való költözése váltotta ki a legnagyobb vitát, mert jelenleg elég nehéz a
megközelíthetősége. A múltkori módosításban szereplő 150 millió Ft-ban benne van ez a beruházás, és ha
minden igaz, akkor a nyár folyamán el is kezdődhet az átalakítás. A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra
javasolta az előterjesztést.
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az előterjesztést azzal a kitétellel, hogy a tavalyi évben a bizottsági soron szereplő és el
nem költött 5 millió Ft-ot kérné a bizottság, hogy a költségvetés-módosítás második fordulója során vezessék
vissza a bizottság sorára.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatok elfogadásáról.
143/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 110/2012.
sz. előterjesztés mellékletalapján a 2012. évi költségvetés módosításról szóló rendelettervezetet elfogadja és
kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
(11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a hitelfelvétel elfogadásáról.
144/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1631
költségvetési soron szereplő 870.000 e Ft-os államilag kamattámogatott fejlesztési célú hitelt fel kívánja venni.
Felkéri a Polgármester urat, hogy a hitel felvételével összefüggő eljárások lefolytatásáról és az eljárások végén a
szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 2012. augusztus 31.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
6./ Javaslat 2012. évben az önkormányzat által biztosított HPV védőoltásban részesülők körének
meghatározására
103/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Varga József alpolgármester megérkezett az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
145/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 3358. számú költségvetési sor terhére beszerzendő HPV
védőoltásban térítésmentesen azon személyek részesülhetnek, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- Budapest Főváros IX. kerületi lakóhely és
- 1999.01.01. és 1999. 12.31. között született gyermek.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
7./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)
111/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Jól látható, hogy a rendelet már elég régen került módosításra. Nyilván innen származik
annak az indokoltsága, hogy változtassunk rajta. Az előző napirendeknél elhangzott, hogy a helyiségbérletekkel
is probléma van olyan értelemben, hogy egyre kevesebb jól működő vállalkozás létezik. Nyilván azt is figyelembe
kellett venni az új rendelet megalkotásánál, hogy megpróbáljuk segíteni a vállalkozók helyzetét. Kérem
képviselőtársaimat, hogy a kifüggesztés után rendelkezésre álló időben segítsék a munkánkat azzal, hogy
végignézik a címeket, a rendelettervezetet, és hasznos javaslataikkal még jobbá teszik ezt a sok munkát igénylő
előterjesztést.
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az előterjesztést. Kérdések merültek fel a különböző vendéglátó teraszok pályáztatásával
kapcsolatban, hogy ez pontosan hogyan nézne ki. A rendelet 5. § (7) bekezdésében található információkhoz a
bizottság kérte, hogy Képviselő-testület a Városfejlesztési, Városgazdálkodás és Környezetvédelmi Bizottság
számára a két forduló között a pályázati kiírásnak valamilyen tervezetét még készíttesse el, mert így a második
forduló előtt még tudunk dönteni arról, hogy a független pályáztatási rendszert bevezetjük-e.
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Kandolka László: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
146/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 111/2012. sz.
előterjesztés melléklete alapján a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező
közterületek használatáról rendelettervezetet elfogadja és kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
8./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
94/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést, hogy mind a
székhelyben, mind a telephelyben történő változás átvezetésre kerüljön az Alapító Okiratban.
Hidasi Gábor: A határozati javaslatokban az szerepel, hogy Kállay Gábornét 5 év határozott időtartamra
választja a Képviselő-testület a Felügyelő Bizottságba, az Alapító Okiratban pedig az szerepel, hogy 5 év
időtartamra választjuk és bármikor visszahívható. Miért nem igazítjuk a többi felügyelő bizottsági taghoz Kállay
Gábornét? A SEM IX Zrt. esetében például hozzáigazítjuk a többi felügyelő bizottsági taghoz a képviselőket.
Kőrösi igazgató úrtól kérdezném, hogy az Alapító Okirat 3-as pontjában fel vannak sorolva a társaságnak a
feladatai, ezek közül mik teljesültek? A márciusi képviselő-testületi ülés napirendjén volt egy
nagyrendezvényekhez kapcsolódó határozat, ami visszavonásra került, és ott meg voltak nevezve konkrét
rendezvények, amelyek részben már lezajlottak, részben a jövő héten lesznek. Ezekhez hogyan kapcsolódik az
önkormányzat? Az előzetes előterjesztésben konkrét összegek szerepeltek és támogattuk. Hogyan valósultak
meg ezek a rendezvények?
Kőrösi Zoltán: Nincs előttem az Alapító Okirat tehát nem tudom pontosan, hogy melyikre vonatkozott a kérdés.
A rendezvényekre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy a következő képviselő-testületi ülésre kerül be a
rendezvény naptár, illetve a tervezett rendezvények listája. Minden tervezett rendezvény a maga rendje szerint
zajlik, kivéve egyet a Francia Gasztronómiai Fesztivál, amitől az üzleti partner nem megfelelő teljesítése miatt
elálltunk. A többi rendezvény természetesen lezajlott, illetve sorra fog kerülni.
dr. Nagy Hajnalka: A határozati javaslatban az szerepel, hogy határozott időtartamra választjuk meg a tagot, az
Alapító Okirat pedig rendelkezik arról, hogy a tagot bármikor visszahívhatjuk, tehát nincs ellentét, mert az Alapító
Okirat rendelkezik e tekintetben.
Hidasi Gábor: Részben kaptam csak választ Igazgató úrtól a társaság feladatait illetően. Remélem a két hét
múlva elénk kerülő előterjesztésben kimerítő válaszokat fog kapni a Képviselő-testület.
Zombory Miklós képviselő kiment az ülésteremből.
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147/2012. (V.03.) sz.
Határozat
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyét az
alábbiakra módosítja:
1094 Budapest, Lónyay u. 19. fszt. II.sz.
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság telephelye:
1096 Budapest, Haller u. 27.
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságából
az alapító okirat 15.1. pontjában foglaltak alapján 2012. május 04-től dr. Ódor Évát visszahívja.
4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felügyelő
Bizottság tagjának 2012. május 04-től 5 év határozott időtartamra a visszahívott tag helyett Kállay Gábornét
választja meg.
5.Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. és 2.
számú pontokban foglaltak alapján jóváhagyja a 94/2012. számú előterjesztés mellékletét képező Alapító Okirat
módosítást.
6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat,
hogy gondoskodjon az Alapító Okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírásáról, valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről.
Határidő: 1-3 pontok 2012. május 03.
4.-5. pont: 2012. május 04.
6. pont: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban nem vett részt Zombory Miklós képviselő.)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
9./ A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító Okiratának módosítása, javaslat a testületek
személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására
113/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Varga József: Köszönöm, nincs.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Zombory Miklós képviselő visszajött az ülésterembe.
dr. Bácskai János: A személyi összetételre vonatkozóan érkezett egy módosító javaslat Pál Tibor képviselő úr
tollából. Javasolnám, hogy erre két hét múlva térjünk vissza egy teljes körű személyi állomány átvizsgálása után,
hiszen a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatot is érintik a törvényi változások.
Pál Tibor: Ez esetben visszavonom a módosító javaslatomat.
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Martos Dániel: Megerősíteni tudom csak Polgármester urat, tehát a Fidesz frakció fel fogja venni a kapcsolatot a
következő hetekben az összes többi párt képviselőjével.
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 1-4. pontjainak
elfogadásáról.
148/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1) tudomásul veszi a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. cégnevének megváltoztatását az alábbiak szerint:
A Részvénytársaság új teljes cégneve: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
A Részvénytársaság új rövidített cégneve: FEV IX. Zrt.
Határidő: 2012. május 03.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2) átalakítja a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 400 db, egyenként 10.000.- forint névértékű, „B” sorozatú kamatozó
részvényét 40 db, egyenként 100.000.- forint névértékű, „D” sorozatú törzsrészvénnyé.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3) átalakítja továbbá a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 50.910 db 10.000.- forint címletű, „A” sorozatú törzsrészvényét
455 db, egyenként 1.000.000.- forint címletű „C” részvénnyé, valamint 541 db, egyenként 100.000.- forint
névértékű, „D” sorozatú törzsrészvénnyé vonja össze.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4) Klézli Cintia igazgatósági tagságáról 2012. április 30-áva történő lemondására tekintettel helyére a SEM IX.
Városfejlesztő Zrt. igazgatósági tisztségére megválasztja Dr. Ódor Évát a többi igazgatósági taggal azonos
időtartamra és díjazással.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. május 03.
(14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 113/2012. sz. – ”A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító
Okiratának módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak
módosítására” című – előterjesztés 5. pontjáról.
149/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
5.) a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai számát 6 főre emeli, és az új felügyelőbizottsági
tisztségre megválasztja Kandolka Lászlót a többi Felügyelő Bizottsági taggal azonos időtartamra és díjazással.
Határidő: 2012. május 03.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 113/2012. sz. – ”A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító
Okiratának módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak
módosítására” című – előterjesztés 6-8. pontjáról.
150/2012. (V.03.) sz.
Határozat
6.) a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. igazgatósági tagjainak tiszteletdíját 130 eFt/hó összegre, elnökének tiszteletdíját
185 eFt/hó összegre módosítja 2012. május 1-től kezdődően.
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A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjainak tiszteletdíját 100 eFt/hó összegre, elnökének
tiszteletdíját 145 eFt/hó összegre módosítja 2012. május 1-től kezdődően.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
7) jóváhagyja a 113/2012. számú előterjesztés mellékletét képező tartalmú alapító okirat módosítást.
Határidő: 2012. május 03.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
8) felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat módosítás és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásáról, valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál
történő átvezetéséről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
10./ Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
105/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk az első határozati javaslat elfogadásáról.
151/2012. (V.03.) sz.
Határozat
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi
jogkörében a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító
Okiratát 2012. május 4. napjával a 105/2012. számú előterjesztés melléklete szerint módosítja és
felhatalmazza a Polgármester urat a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
376/2010. (XII.15.) számú határozatával, a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelkedően
közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására Sebők Endrének adott megbízást 2012.
május 4. napjával visszavonja.
Határidő: 2012. május 04.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sebők
Endrét 2012. május 4. napjától határozott időre, 5 évre megbízza a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és
Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói feladatainak
ellátásával és az illetményét bruttó 610.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2012. május 04.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a második határozati javaslat elfogadásáról.
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152/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatási
szerződést köt a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft-vel a
105/2012. számú előterjesztés melléklete szerint és felhatalmazza Polgármester urat a szerződés aláírására.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
11./ Javaslat közbiztonsággal összefüggő pályázat jóváhagyására
112/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, jól látható az előterjesztésből, hogy nincsenek pályázati lehetőségek, források,
ez egy újabb ilyen. Amennyiben ezt támogatjuk, akkor 23 millió Ft önerő ellenében 10 millió Ft elnyerésére nyílik
lehetőségünk.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
153/2012. (V.03.) sz.
Határozat
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 4/2012. (III.
01.) BM rendelet által, a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” lehetőséget biztosító,
építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó vissza nem térítendő támogatás igénylését a Börzsöny utca
13. sz. alatti Rendőrőrs felújítására.
Határidő: 2012. május 03.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/2012.
(III. 1.) BM rendelet által, a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” lehetőséget biztosító,
a Börzsöny utca 13. sz. alatti Rendőrőrs felújítására vonatkozó támogatásigényléshez kapcsolódó, a támogatási
összeg feletti 23.285.196 Ft önerő összegét a 2012. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének 4034 soráról
sikeres pályázat esetén biztosítja.
Határidő: sikeres pályázatról szóló döntés napja
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/2012.
(III. 01.) BM rendelet által, a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” lehetőséget
biztosító, a Börzsöny utca 13. sz. alatti Rendőrőrs felújítására vonatkozó támogatásigénylés pozitív elbírálása
esetén, a támogatási összeg 5%-ának, azaz 500.000 Ft mértékéig a beruházás során határozott idejű
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz.
A támogatás elnyerése esetén, felkéri a Polgármester urat, hogy, a döntést követően, a soron következő
költségvetés módosításakor gondoskodjon az alkalmazásukhoz szükséges fedezet, azaz 500.000 Ft,
költségvetésben való biztosításáról, továbbá 3 közfoglalkoztatott, 2 hónapig történő foglalkoztatásáról.
Határidő: sikeres pályázatról szóló döntést követő költségvetési rendelet módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
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12./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi titkárának megválasztása
86/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
154/2012. (V.03.) sz.
Határozat
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi
Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumának titkárává Orosz Árpádot megválasztja.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okiratának
1) III. 3.1.b. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3.1.b. Orosz Árpád (1092 Budapest, Bakáts t. 9. IV. em. 4. szám alatti lakos - 154/2012. (V. 03.) számú
határozat)”
2) III. 3.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Az Alapító kijelölése alapján a Kuratórium titkára: Orosz Árpád”
3) VII. 5. B. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„a Kuratórium elnökének akadályoztatása esetén helyette: Orosz Árpád (a Kuratórium titkára)”
4) VII. 5. C. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása (önállóan): Markovics József, a kuratórium elnöke, helyettesítése
esetén Orosz Árpád a kuratórium titkára és bármely kuratóriumi tag együttesen.”
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
13./ A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési
megállapodás
97/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Hidasi Gábor: Ahogy Rendőrkapitány úr az előbbiekben elmondta, hogy a rendőrség és a Közterület-felügyelet
között az együttműködés megfelelő és közösen jól tudják ezt a tevékenységet végezni, ezért nem értem, hogy
miért szeptember 30-ig kötjük meg ezt a szerződést? Úgy vélem, hogy december végéig megköthetnénk a
megállapodást. Kérdezném Rendőrkapitány urat, ha ez a tevékenység teljesen kikerülne a rendőrség feladatai
közül, akkor mennyiben érintené ez a személyi állományt? Szerintem ez az egyetlen olyan másodállási lehetőség
a kerületi rendőrök számára, amit legálisan végezhetnek. Mennyiben befolyásolná ez a megállapodás a kerületi
kapitányságon dolgozók munkamorálját?
Pál Tibor képviselő kiment az ülésteremből.
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Fuxreiter Róbert: Nem tudok konkrét választ adni. Ez valóban egy legális másodállás volt. Az, hogy ez hogyan
fogja befolyásolni az állományt a jövőben, azt nem nagyon látjuk. Esetleg fluktuációhoz vezethet, de ezt sem
látjuk előre. Természetesen a rendszer nem úgy működik, hogy valaki gondol egyet és elmegy másodállásban
dolgozni, hiszen parancsuralmi rendszer van. Amennyiben emiatt dönt így valaki, akkor természetesen nem
tudjuk visszatartani, de azt gondolom, hogy ez mind csak jóslat. Lehet ilyen hozadéka a megállapodás
megkötésének, de ezt előre sajnos nem tudom megmondani.
Torna István képviselő kiment az ülésteremből.
Formanek Gyula: Ha jól értettem, akkor elhangzott egy módosítás, mi szerint december 31-ig tegyük meg a
szerződésmódosítást. Ezt tenném fel először szavazásra. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
155/2012. (V.03.) 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
térfelügyeleti rendszer üzemeltetésére, a túlszolgálat finanszírozására 2012. június 1. napjától, 2012. december
31. napjáig kössön szerződést a BRFK IX. Kerületi rendőrkapitánysággal.”
(4 igen, 8 nem, 3 tartózkodás)
(Nem szavazott: Pál Tibor és Tornai István képviselő.)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Tornai István képviselő visszajött az ülésterembe.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
156/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester
urat, hogy a térfelügyeleti rendszer üzemeltetésére, a túlszolgálat finanszírozására 2012. június 1. napjától, 2012.
szeptember 30. napjáig kössön szerződést a BRFK IX. Kerületi rendőrkapitánysággal, 19.994.528,- Ft
összegben.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(Nem szavazott: Pál Tibor képviselő.)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
14./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
102/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója?
Varga József: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat lefogadásáról.
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157/2012. (V.03.) sz.
Határozat
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 267/2012. (I. 26.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Közterületfelügyelet Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Alapító Okirat módosítása
1.) Az Alapító Okirat „Költségvetési szerv székhelye: 1093 Budapest, Ferenc t. 4.” szövegrész helyébe az alábbi
szövegrész lép:
Költségvetési szerv székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt. 8.
2.) Az Alapító Okirat „Ellátandó alaptevékenysége: TEAOR:
84.11 Általános közigazgatás
84.24 Közbiztonság, közrend
80.20. Biztonsági rendszer szolgáltatás
51.21. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Meghatározó alaptevékenység szakágazat száma, megnevezése:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Meghatározó alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése:
841403 Város- és községgazdálkodási, máshova nem sorolható szolgáltatás
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841225 Környezetvédelem területi igazgatása és szabályozása
842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
842421 Közterület rendjének fenntartása
522140 Közúti járművontatás
842422 Igazgatásrendészet
842428 Bűnmegelőzés
Vállalkozási tevékenység szakfeladat száma, megnevezése:
801000 személybiztonsági tevékenység”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Ellátandó alaptevékenység
szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
szakfeladatrend szerinti bontásban:
841403 Város- és községgazdálkodási, máshova nem sorolható szolgáltatás
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
842421 Közterület rendjének fenntartása
842428 Bűnmegelőzés
Vállalkozási tevékenységének
szakágazati besorolása: 421100 út, autópálya építése”
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(Nem szavazott: Hidasi Gábor és Pál Tibor képviselő.)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
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15./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. ker. Viola u. 37/C. szám alatti lakóépület
rehabilitációs felújításáról
96/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója?
Pál Tibor képviselő visszajött az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat lefogadásáról.
158/2012. (V.03.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a Budapest IX. kerület Viola
u. 37/C. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási engedélyokiratát a 96/2012. sz.
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: 2012. május 3.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
16./ Javaslat a nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására
108/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Formanek Gyula: Az Alapító Okirat módosítás több intézményt érint, és mindegyiknek külön módosítjuk az
Alapító Okiratát, ezért külön határozati javaslatok vannak, amikről külön, egyenként kell szavazni. Felhívom a
Képviselő-testület figyelmét, hogy itt mindazon intézmények szerepelnek, akik az átszervezésben nem érintettek.
A következő képviselő-testületi ülésen egy újabb „csomag” fog Önök elé kerülni, ahol az átszervezésben érintett
intézmények Alapító Okiratát módosítjuk majd.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatok elfogadásáról.
159/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Bakáts téri ÉnekZenei Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Bakáts
téri Ének-Zenei Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Bakáts
téri Ének-Zenei Általános Iskola (1092 Budapest,Bakáts tér 12.) számára – közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló
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törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és
a 272/1/1997. (IX. 6.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/8/2003. (II. 6.) számú, a
135/2004. (IV. 01.) számú, a 265/2008. (VIII. 27.) számú, a 304/2009. (IX. 02.) számú, a
159/2012.(V.03.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója: OM 034 937”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai
nevelést és oktatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el”
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
(emelt szintű ének-zeneioktatás)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
(emelt szintű ének-zenei oktatás)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
(emelt szintű ének-zenei oktatás)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
(emelt szintű ének-zenei oktatás)
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- iskolai könyvtár működtetése
- képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- érzékszervi (látás) fogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzd
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855100 Sport, szabadidős képzés
855200 Kulturális képzés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
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14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
160/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Kosztolányi
Dezső Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Kosztolányi Dezső Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) számára – közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a jelen határozatával a 187/1994.
(IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/9/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III.
27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 269/2008. (VIII. 27.) számú, a 308/2009. (IX. 02.)
számú, a 160/2012. (V.03.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója: OM 034 938”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai
nevelést és oktatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
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7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el”
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
(emelt szintű ének-zenei oktatás)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
- iskolai könyvtár működtetése
- képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- mozgássérült (testi fogyatékos)
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
valamint
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855100 Sport, szabadidős képzés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
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A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
161/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Kőrösi Csoma
Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Kőrösi
Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Kőrösi
Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) számára – a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.)
számú határozattal megalkotott és a 272/10/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.)
számú, a 44/10/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 268/1/2006. (IX. 14.)
számú, a 264/2008. (VIII. 27.) számú, a 309/2009. (IX. 02.) számú, a 161/2012. (V.03.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki.”
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2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója: OM 034 939”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai
nevelést és oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el”
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
- iskolai könyvtár működtetése
- képesség kibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- beszédfogyatékos
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
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valamint
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- gyógytestnevelés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
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Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
162/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a SzentGyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a SzentGyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8.) számára –
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.)
számú határozattal megalkotott és a 272/13/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.)
számú, a 44/13/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.)
számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 271/2008. (VIII. 27.) számú, a 312/2009. (IX. 02.)számú a
162/2012.(V.03.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki..”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója: OM 035 282”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartója és irányító szerv, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai-, a
középiskolai nevelést és oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.
Budapest Főváros és környéke.”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
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8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el”
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
évfolyam)
- iskolai könyvtár működtetése
- képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- érzékszervi (hallás) fogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- gyógytestnevelés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
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A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
163/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Telepy Károly
Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium
Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Telepy
Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - az
Általános Iskola és Gimnázium elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Telepy Károly
Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.)
számára a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.)
számú határozattal megalkotott és a 272/14/1997. (IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú,
a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/14/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a
135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 125/2008. (IV. 09.) számú, a 274/2008.
(VIII. 27.) számú, a 313/2009. (IX. 02.) számú, a 165/2011. (V. 18.) számú, a 163/2012.(V. 03.)
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számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója: OM 035 283”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartója és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai-, a
középiskolai nevelést és oktatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.
Budapest Főváros és környéke.”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el”
8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
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integrálható
- értelmi fogyatékos
- autista
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
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Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
164/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Csicsergő”
Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
„Csicsergő” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Csicsergő Óvoda
(1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5)
bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése
és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel,
a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a
138/2001. (III. 27.) számú, a 344/2001 (IX. 01.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a
44/5/2003. (II. 6.) számú, a 253/2/2003. (VI. 19.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a
207/2008 (VI. 04.) számú, a 323/2009. (IX. 02.) számú, a 101/2010. (V. 05.) számú, a
113/2011.(IV. 06.) számú, a 164/2012.(V. 03.) számú határozatokkal módosított alapító okirata
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója:
OM 034 408”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szervek:
„Kicsi bocs” Óvoda (1092 Bp. Erkel u. 10.)
„Liliom” Óvoda (1094 Bp. Liliom u. 15.)”
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7. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
– Érzékszervi fogyatékos
– beszédfogyatékos
– autista
valamint
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
– halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
8. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
9. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
10. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
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11. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
12. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 2 képviselő vett részt.)
165/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Csudafa” Óvoda
Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
„Csudafa” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Csudafa Óvoda
(1097 Budapest, Óbester u. 9.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a
138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/4/2003. (II. 06.) számú, a
135/2004. (IV. 01.) számú, a 214/9/2008. (VI. 04.) számú, a 320/2009. (IX. 01.) számú, a
165/2012.(V. 03.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója:
OM 034 407”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy

37

önállóan működő költségvetési szerv
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján a „Kerekerdő Óvoda” (1098
Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) látja el.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
- érzékszervi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- testi fogyatékos
valamint
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
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A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
166/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Epres” Óvoda
Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében az
„Epres” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
„Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Epres” Óvoda
(1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5)
bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése
és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a
138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, 44/1/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004.
(IV. 01.) számú, a 214/11/2008. (VI. 04.) számú, a 316/2009. (IX. 02.) számú a 166/2012.(V.
03.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója:
OM 034 400”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést.”
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5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szervek:
„Ugrifüles” Óvoda (1091 Budapest, Hurok u. 9.)
„Méhecske” Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.)
„Napfény” Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.)”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
beszédfogyatékos
autista, valamint
a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
gyermek.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
11. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
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Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
167/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Kerekerdő”
Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
„Kerekerdő” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
„Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), majd „Fészek” Óvoda, jelenlegi
nevén „Kerekerdő” Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) számára – az 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.
§ (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a
187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a
44/6/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 185/1/2006. (VI. 06.) számú, a
185/2.b./2006. (VI. 06.) számú, a 185/2.c./2006. (VI. 06.) számú, a 214/10/2008. (VI. 04.)
számú, a 324/2009. (IX. 02.) számú, a 115/2011. (IV. 06.) számú a 167/2012.(V. 03.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:

41

„OM azonosítója:
OM 034 411”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szerv:
„Csudafa”Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.)”

7. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
- értelmi fogyatékos
- testi fogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
- különleges étkezést igényel
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
- vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
8. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező Budapest, IX.
ker. Vágóhíd u. 35. szám alatti (38.286/5 hrsz. alatt felvett) ingatlan „A” épületéből (elülső
épület) 1284 m2 területrészt, „B” épületet (hátulsó épület) 2766 m2 területrész, továbbá 6930 m2
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udvart használ, és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.”
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
168/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Kicsi Bocs”
Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a „Kicsi
Bocs” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Kicsi Bocs” Óvoda
(1092 Budapest, Erkel u. 10.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a
138/2001. (III. 27.) számú, a 344/2001. (XI. 01.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a
44/2/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 212/2008 (VI. 04.) számú, a
317/2009. (IX. 02.) számú, a 168/2012.(V. 03.) számú határozatokkal módosított alapító okirata
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója:
OM 034 401”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő költségvetési szerv
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján a „Csicsergő” Óvoda (1096
Budapest, Thaly Kálmán u. 38.) látja el.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
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integrálható
- érzékszervi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
11. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
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169/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi
Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító
Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény számára – közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994.
(IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/7/1997. (IX. 6.) számú, a 74/1999.(II. 23.)
számú, az 548/1999. (XII. 14.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú,
a 282/2005. (VI. 21.) számú, a 224./2006. (IX. 05.) számú, a 267/2008. (VIII. 27.) számú, a
306/2009. (IX. 02.) számú, a 102./2010. (V. 05.) számú, a 169/2012.(V. 03.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója: OM: 038 417”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a gyógypedagógiai óvodai
nevelést és iskolai nevelés-oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást, pedagógiai szakmai
szolgáltatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Szakvélemény alapján
- körzettel nem rendelkező, kerületi beiskolázású intézmény
- logopédiai ellátás tekintetében, a Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
nevelési, valamint nevelési és oktatási intézményeiben”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
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8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása
- tanulásban akadályozott
- értelmileg akadályozott
- autista
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
- tanulásban akadályozott
- értelmileg akadályozott
- autista
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
- tanulásban akadályozott
- értelmileg akadályozott
- autista
- iskolai könyvtár működtetése
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
562912 Óvodai intézményi étkezés
562913 Iskolai intézményi étkezés
562917 Munkahelyi étkezés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
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Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
170/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Liliom” Óvoda
Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a „Liliom”
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Liliom” Óvoda (1094
Budapest, Liliom u. 15.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a
8/1996/10. (I. 16.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001.
(III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 210/2008 (VI. 04.)
számú, a 321/2009. (IX. 02.) szám, a 170/2012.(V. 03.) számú határozatokkal módosított
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója:
OM 034 414”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
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Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő költségvetési szerv
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján a „Csicsergő” Óvoda (1096.
Budapest, Thaly Kálmán u. 38.) látja el.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
értelmi fogyatékos
testi fogyatékos
különleges étkezést igénybe vesz
valamint
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
11. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
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A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja..”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
171/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Méhecske”
Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
„Méhecske” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Méhecske” Óvoda
(1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5)
bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése
és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel,
a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a
138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a
209/2008 (VI. 04.) számú, a 319/2009. (IX. 02.) számú, a 171/2012.(V. 03.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot adja ki.”
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2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója:
OM 034 404”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő költségvetési szerv
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján az „Epres” Óvoda (1098
Budapest, Epreserdő u. 10.) látja el.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
- testi fogyatékos
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
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Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
172/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Napfény” Óvoda
Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
„Napfény” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Napfény” Óvoda
(1098 Budapest, Napfény u. 4.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
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(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a
138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a
208/2008 (VI. 04.) számú, a 322/2009. (IX. 02.) számú, a 172/2012.(V. 03.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója:
OM 034 406”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő költségvetési szerv
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján az „Epres” Óvoda (1098
Budapest, Epreserdő u. 10.) látja el.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
- különleges étkezést igénybe vesz
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
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Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
173/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Ugrifüles”
Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében az
„Ugrifüles” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Ugrifüles” Óvoda
(1092 Budapest, Hurok u. 9.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 74/1999. (II. 23.) számú, a 187/1999.
(IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.)
számú, a 211/2008 (VI. 04.) számú, a 318/2009. (IX. 02.) számú, a 173/2012.(V. 03.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója:
OM 034 402”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő költségvetési szerv
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján az „Epres” Óvoda (1098
Budapest, Epreserdő u. 10.) látja el.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
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integrálható
- érzékszervi fogyatékos
- értelmi fogyatékos
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül
– Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
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17./ Ellátási szerződés módosítása a Szigetszentmiklósi Önkormányzattal
104/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatok elfogadásáról.
174/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) elfogadja a 104/2012. sz. előterjesztés melléklete szerinti Ellátási szerződés módosítását Szigetszentmiklós
Önkormányzatával.
2.) felkéri Polgármester urat az Ellátási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 30 nap a szerződés aláírására
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
18./ A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése
100/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs,
Tornai István: A Humán Ügyek Bizottságának ülésén felvetettem, hogy ezek a számok különböző alternatívákat
jelentenek 40 millió Ft-os nagyságrendben. Végeztem egy apró piackutatást, ha szükséges szívesen
rendelkezésre bocsátom. Ezek az összegek 15 fokos dőlészszögű lépcsőre vannak kalkulálva, amit áthidal egy
automatikusan vezértelt szék, bal oldalán pedig korlát. Ennek másfél és 2 millió Ft között van az ára.
Polgármester úrnak szeretném felhívni a figyelmét, hogy a bizottsági ülésen Formanek alpolgármester úr
felvetette, hogy az önkormányzatnak több olyan intézménye is van, amelynek az akadálymentesítése még nem
valósult meg vagy csak félmegoldások születtek. Tudomásom szerint korábban készült a Hivatalban egy olyan
állapotfelmérés, hogy melyek azok az intézményeink, ahol ezek indokoltak, és ehhez készült költségvetés is.
Amennyiben ez aktualizálásra kerül, akkor érdemes lenne átgondolni és koncepciót készíteni arra, hogy ezeket
hogyan valósítsuk meg. Amennyiben az önkormányzat európai uniós forrásokat pályázik, akkor ezekben a
pályázatokban ezt érdemes szerepeltetni.
Illyés Miklós: Megelőzött Tornai képviselő úr. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen miről volt szó. A határozati
javaslatban a főbejárat felőli bejutást támogatta a bizottság. Kicsit megkérdőjelezhetőek ezek az összegek, de
tudjuk, hogy ez becsült költség. A bizottság tehát a 3-as variációt támogatta.
dr. Bácskai János: Valóban több olyan intézményünk van, ahol az akadálymentesítés még nem megoldott.
Nyilván ez is pénz kérdése. Egyrészt lett volna lehetőség erre az előző ciklusokban is, hiszen még pályázati
lehetőségek is voltak, de ezt az előzőekben nem tette meg a Képviselő-testület. Ez persze nem hatalmaz fel
minket arra, hogy mi sem tegyük meg. Sajnos pályázati lehetőség jelenleg nincs akadálymentesítésre, és ha már
ennyire törvénykövetőek szeretnénk lenni, akkor szeretném képviselőtársaim tudomására hozni, hogy az utolsó
felmérés szerint az elmúlt 20 év iratanyaga olyan állapotban maradt ránk, hogy több mint 100 millió Ft lenne a
rendbetétele. Csak a fertőtlenítés több mint 40 millió Ft-ba kerülne, illetve fog kerülni. Ha most ötletbörzét
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tartanánk, akkor születne még néhány jó ötlet, hogy nem kötelező és önként vállalt feladatként mire tudnánk
elkölteni azt a pénzt, ami nincsen. Sajnos realizálni kell a fontossági sorrendet. Azt gondolom, hogy a felvetés
teljesen jogos és a leendő költségvetési vitákban erről is kell döntenünk.
Tornai István: Szerintem vannak intézményeink, ahol a vezetők azt sem tudják, hogy mi az amit
akadálymentesíteni kellene. Jó volna, ha kapnánk egy olyan adatbázist, ami alapján el lehetne indítani egy
terezési folyamatot. Nem azt várom el, hogy a következő költségvetésbe építsünk be 100 millió Ft-ot, mert tudom,
hogy ez lehetetlen, csak azt javasoltam, hogy ez kezdődjön meg. Pályázati források kapcsán előttem van az új
Széchényi-terv pályázat, ami alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatását
célozza meg. Olyan típusú pályázatról beszélek, ahol kiemelt prioritás az akadálymenetesítés, ezeket a
pályázatokat is érdemes átnézni. Egy ilyen koncepciónak lehet prioritása az, hogy azokat a partnereket
megkeressük, akik ilyen pályázatban szeretnének együttműködni. Egyrészről a bölcsődei férőhelyek nőhetnek
egy ilyen típusú partnerhálózattal, másrészt prioritásként szerepel ezekben a pályázatokban az
akadálymentesítés, mint szempont, ami nem megoldás természetesen a már létező intézményeinkre, de a jövőt
tekintve előremutató lenne.
Formanek Gyula: Ismerjük ezt a pályázatot és továbbítottuk is az összes ismert kerületi civil szervezet számára,
aki ilyesmiben pályázhat. Egyenlőre nem tudjuk, hogy milyen eredmények vannak. Az idén tervezzük például a
Leövey Klára Gimnáziumban egy lift kialakítását, illetve a teljes épület akadálymentesítését, ami nem kevés
pénzébe kerül az önkormányzatnak. A költségvetés módosításakor szerepelt ez a tétel, mintegy 28 millió Ft lesz
a várható költsége ennek a beruházásnak.
Illyés Miklós: A korábbi években komoly erőt fektetett ebbe az önkormányzat, hogy felmérje a
mozgáskorlátozottak intézményekbe való bejutást. Ezek a tervek már megvannak és komoly pályáztatás volt.
Azok az intézmények pontosan ki is voltak jelölve, ahol liftet és egyéb mozgáskönnyítő megoldásokat kell
végrehajtani. Van már egy komoly felmérés a birtokunkban, ezeket kellene előszedni és előteremteni erre a pénzt
is.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a Humán Ügyek Bizottsága által javasolt 3-as
határozati javaslat elfogadásáról.
175/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) egyetért, a Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése kapcsán bemutatott változatok közül
a 100/2012. sz. előterjesztésben szereplő 3. számú változat megvalósításával.
2.) felkéri a Polgármester urat, hogy az akadálymentesítés megvalósításához szükséges, szakhatóságokkal és a
színházzal történő egyeztetés alapján az építési engedélyezési eljárás megindítása érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
3.) felkéri a Polgármester urat, hogy az építési engedélyhez szükséges költségeket a soron következő
költségvetés módosításakor biztosítsa.
4.) felkéri a Polgármester urat, hogy az építési engedély jogerőre emelkedését követően a színház nyitvatartási
idejéhez igazodóan a kivitelezési munkálatok végrehajtása, valamint az ehhez szükséges fedezet
költségvetésben történő biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 1-2. pont: 2012. december 31.
3. pont: költségvetés soron következő módosítása
4. pont: jogerős építési engedély kézhezvételét követő 2 év
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
(Nem szavazott: Hidasi Gyula képviselő.)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
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19./ A Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása
85/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Ilyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
176/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a Magyar Kézművességért Alapítványt 50.000.- Ft. összeggel támogatja a „Magyar Kézművesség – 2012” és
a „Víz világa – kézműves szemmel” című kettős tematikájú nyári kiállítást bemutató háromnyelvű reprezentatív
album kiadása céljára, a 3209. számú költségvetési sor terhére.
2.) felhatalmazza a Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
20./ Javaslat a Ferenc téri pavilonok hasznosítására
89/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel képviselő
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Martos Dániel: Köszönöm, nincs.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Tornai István: Januártól létrejött egy kulturális kft-nk, ami a kerületi nagyrendezvényekkel foglalkozik. Van
esetleg igény arra, hogy a kulturális területen ezeket a pavilonokat hasznosítsák? Terveznek esetleg ide kerületi
rendezvényt?
dr. Bácskai János: Annyit tudnék válaszolni, hogy az előterjesztés címe nem a kulturális hasznosítás, hanem
általában a hasznosítás. Ez nem zárja ki a lehetőségét, hogy a SEM IX Zrt. felkérje a Ferencvárosi Kulturális,
Turisztikai és Sport Nonprofit Kft-t kulturális hasznosításra vagy fordítva, hogy a Kft. jelentkezzen a SEM IX Zrtnél, hogy jobbnál jobb ötleteik vannak. Most kitágítottuk a kört, de az előterjesztés általános hasznosításról szól,
ezért a SEM IX Zrt-t jelöli meg az előterjesztés, mint lebonyolítót. További kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem,
szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
177/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) megbízza a SEM IX Zrt.-t a Ferenc téren található, 2 üvegtetővel fedett pavilon korábbiakhoz hasonló módú,
határozott időre és ellenérték fejében történő (határozott idő vége 2014. október 15.) hasznosításával összefüggő
eljárás lefolytatásával, illetve a szerződés megkötésével.
Határidő: hasznosítási eljárás lefolytatása 2012. május 31., hasznosítási szerződés megkötése 2012. június 15.
Felelős: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök vezérigazgatója
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2.) Az 1. pontban foglaltakkal összefüggésben jóváhagyja a 89/2012. számú előterjesztés mellékletét képező
megbízási szerződés módosítását, és felkéri a Polgármester urat annak aláírására.
Határidő: 2012. május 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) Felkéri a SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a hasznosítási eljárás eredményéről, illetve a megkötött
szerződés tartalmáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2012. június 15-ét követő első rendes ülés
Felelős: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök vezérigazgatója
(12 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
21/ Javaslat a Bp. IX., kerület Lenhossék u. 18. szám alatti ingatlanra vonatkozó telekrendezéssel
kapcsolatos döntések meghozatalára
98/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
178/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) megköti az Önkormányzat és a FESZOFE Kft. közötti, 98/2012. számú előterjesztés mellékletét képező
szerződést.
2.) felkéri a Polgármester urat a szerződés aláírására.
3.) felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a telekalakítási határozatban és a kapcsolódó vázrajzban
foglaltaknak megfelelő telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.
Határidő: 1-2. pont: 30 nap
3. pont: a szerződés megkötésétől számított 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
22./ A Természet az Egészséges Gyermekekért Alapítvány vagyonának átvétele
93/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Varga József: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztés „B” határozati
javaslatát.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztés „B” határozati
javaslatát.
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a „B” határozati javaslat elfogadásáról.
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179/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Természet
az Egészséges Gyermekekért Alapítvány megszűnése esetén annak vagyonát nem kívánja átvenni.
Határidő: a nyilatkozat kiadására 2012. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
23./ Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan tulajdonközösség megszüntetése
114/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
180/2012. (V.03.) sz.
Határozat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest IX. kerület 36838 helyrajzi számú ingatlanon fennálló közös tulajdonnak a
114/2012. sz. előterjesztés mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint történő
megszüntetéséhez.
2.) felhatalmazza a Polgármester urat a szerződés aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
24./ Peren kívüli megállapodás
115/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.
dr. Bácskai János: Engedjék meg, hogy meghívjam Önöket a Fradi 113. születésnapja alkalmából
megrendezésre kerülő koszorúzásra, ahol szerény vendéglátás is lesz. Holnap a Thaly Kálmán u. 17. szám alatti
bölcsőde alapkő letételére is tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést
15.50 órakor bezárom, és zárt ülést rendelek el.
A 25-26. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 182-183/2012. (V.03.) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatók.
k.m.f.
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző
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