JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2014. április 24-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

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

Jelen vannak:
Görgényi Máté, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, 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. Szabó József aljegyző.
Ádámné dr. Lévai Éva, Berner József, dr. Enyedi Mária, Halmai András, dr. Hosszú Károly, Madár Éva, Mihályi
György, dr. Ódor Éva, dr. Riskó György, dr. Székelyhidi Lívia, Szilágyi Imre, Szűcs Balázs, Tamás Beáta,
Temesiné Apollónia Aranka, T. Zuggó Tünde, dr. Vabrik Györgyi, dr. Világos István, Pásztor Miklós, Koór
Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. igazgatója, Fuxreiter Róbert – IX
kerületi Rendőrkapitány, Szigeti József alezredes – BRFK, Lászay János - Ferencvárosi Bérleményüzemeltető
Kft. ügyvezető igazgatója és Ferencvárosi Parkolási Kft. igazgatója, Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet
igazgatója, Vörös Attila – FEVIX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ igazgatója, Gedeon Andor – FESZGYI igazgatója, Csonka Gyula – Ferencvárosi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Tolnai Mariann – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX.
Tankerülete.
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és
vendégeinket Sárkányölő Szent György napján - április 24-én – pontosan 490 évvel azután, hogy Bakócz Tamást
pápának jelölték. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes, az ülést 15.12 perckor
megnyitom. A kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
42/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
54/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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2./ Javaslat kitüntetések adományozására
a./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
61/2014. sz. előterjesztés
b./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására
61/2/2014. sz. előterjesztés
c./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
61/3/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök
d./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
61/4/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel VVKB elnök
3./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
64/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység
támogatásáról szóló rendelet megalkotása
65/2014., 65/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
5./ Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület
KSZT módosítása III. forduló
55/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról
szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.)
önkormányzati rendeletek módosítására
66/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Területfejlesztési Koncepciójának véleményezése
56/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
8./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadására
72/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Közszolgáltatási szerződések módosítása
67/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés megkötése
52/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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11./ Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre a Bp. IX. Ráday u.
18. fszt. III. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
59/2014., 59/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására
68/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13./ Budai Traktoros Futball Klub Egyesület névhasználati kérelme
69/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
60/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
15./ Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti
IX. tankerületével
70/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
16./ A 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonása és Megállapodás módosítása Budapest Főváros VIII.
Kerület Józsefváros Önkormányzatával
46/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
17./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött Ellátási szerződés módosítása
62/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
18./ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés megszüntetése
47/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
19./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2014-2015.
nevelési évre
48/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
20./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati
tulajdonú üzletrésze, valamint javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának üzletrész
felajánlása vonatkozásában
49/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
21./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2013. évi szociális
szolgáltatásairól
71/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
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22./ Interpelláció
32/2014., 32/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető
23./ Tömegközlekedési megálló nevének megváltoztatása
73/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő
24./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésmódosításának elfogadására
53/2014., 53/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Mezey István képviselő
25./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
57/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
26./ VN-HU Export – import Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság 67/2014. (III.05.) számú határozata ellen
58/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
27./ Önkormányzati hatósági ügyek
50/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
54/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Köszöntöm a Rendőrkapitány urat, és Szigeti József alezredes urat a BRFK képviseletében.
Rendőrkapitány úr kíván kiegészítést tenni?
Fuxreiter Róbert: Nagyon örülök, és megtisztelő számomra, hogy a rendőrség ünnepnapján – Sárkányölő Szent
György napján – számolhatok be a tavalyi év tevékenységről. Köszönetemet szeretném kifejezni Önöknek, és
minden szervezetnek, amely az önkormányzat „égisze” alatt működik, mert nagyon jó együttműködésünk volt. A
Polgárőrséggel és a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel közösen láttuk el a feladatainkat, össze tudtuk hangolni
a munkánkat a térfigyelő rendszerrel, mely javulást eredményezett a számokban, és az emberek közérzetében
is. Köszönöm az aktív munkájukat, ami abban nyilvánult meg, hogy támogattak bennünket - mind erkölcsileg,
mind anyagilag – döntéseikkel. A körzeti megbízottak tájékoztatásai alapján szorosan együttműködtek velük, a
területeket bejárták, meg tudtuk beszélni a problémákat.
Zombory Miklós: Tanárként mindig dicsérettel szoktam kezdeni, mert úgy illik. Nagy köszönetet szeretnék
mondani a körzetemből kihelyezett körzeti megbízottnak, Hajdara Lászlónak, illetve Potos Norbertnek, akiket
akárhányszor kértem, mindig segítettek. A Lónyay u. 26. sz. alatti körzeti megbízotti iroda átadásakor heti kétszer
két óra volt az ügyfélfogadási idő, ami kevésnek bizonyult. Jeleztem ezt Rendőrkapitány úrnak, aki nagyon
helyesen, rövid időn belül megduplázta az ügyfélfogadási időt, most egy héten kétszer van délelőtt, és kétszer
van délután ügyfélfogadás.
Felmerült, hogy jó lenne egy parkolóhely az iroda előtt, ahol a rendőrautó megáll, ebből messziről látná az
állampolgár, hogy a megbízott bent tartózkodik az irodában.
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Képviselőként szeretnék néhány problémát felvetni. Nagyon zavar, amikor az egyirányú utcában forgalommal
szemben jön a motoros, – általában pizzás - akit hiába fényképezek le, mert a törvény nem engedi meg, hogy
felhasználjam. A közterület-felügyelőkkel tartottunk bejárást, a járdán közlekedtünk a Ráday utcán, amikor
majdnem elütött minket a segédmotoros pizzás. 32 évig a gyerekeknek úgy tanítottam, hogy az egy irányú
utcában elég egy irányba elnézni, mert onnan jöhet gépjármű.
Formanek Gyula: Letelt a hozzászólási idő, kérem, hogy következő hozzászólásában folytassa 2 percben.
Kandolka László: Úgy veszem észre, hogy a reagálás nem megfelelő, hiszen órák is eltelnek a bejelentéstől,
amíg a rendőrség kiér a helyszínre. Mi a megoldás?
Kállay Gáborné: Csatlakozom képviselőtársamhoz a reagálással kapcsolatban. Múlt héten, nagypénteken
délután fél 4-kor, a Mátyás u. 9. sz. alatt történt egy betörési kísérlet. Gyurákovics Andrea, aki a földszinten lakik,
észrevette, hogy három idegen nagyon furcsán viselkedve ment fel az emeletre. Felhívta a rendőrséget,
megpróbálta megakadályozni a betörést. Aki felvette a telefont a központban, sokáig az adatai iránt érdeklődött,
hiába mondta, hogy betörők vannak a házban. Őt és a férjét is megverték, végül a Ráday utcai vendéglősök, és
ott tartózkodó vendégek segítségével sikerült elfogni a betörőket. Háromnegyed óra múlva két gyalogos járőr
érkezett, akik azt mondták, hogy azért értek oda ilyen lassan, mert messziről jöttek gyalogosan. Ez elég furcsa
dolog. Miért van ez így? A IX. kerületi Rendőrkapitányságon azt a választ adták, hogy nem biztos, hogy tudnak
autót adni, erre Andrea felajánlotta, hogy beviszi a rendőrségre a betörőket. Végül küldtek autót, és beszállították
a rendőrségre a betörőket, de a saját autójukkal ki kellett vinni újból a két járőrt, hogy megállapítsák tényleg
történt-e betörés, majd vissza is vitték őket. Éjjel fél kettőkor értek haza a sértettek, miután látleletet vettek tőlük,
és utána még bementek a rendőrségre vallomást tenni. Nem biztos, hogy jó dolog beleavatkozni egy ilyen
történetbe.
A Mester u. 19. sz. előtt az iskola miatt nem lehet közlekedni, az autóknak kerülőt kellene tenniük, de az utóbbi
időben 10 autóból körülbelül 8 autó végigmegy a Mester utcán. Pár évvel ezelőtt ott még rendszeresen állt
rendőrautó.
Mezey István: Nagy öröm volt számunkra, illetve a Gát u. környékén élők számára, hogy megnyílt a körzeti
megbízott iroda. Sok panasz van, hogy nagyon keveset tartózkodnak az irodában a megbízottak. Ez szubjektív,
én is sokszor jártam arra, amikor zárva volt, és akkor is, amikor nyitva volt, nehéz ezt megítélni. Ha valaki
bejelenteni akar valamit, és akkor találja zárva, akkor neki ez sérelem. Az is elkeserít, hogy az a kolléga, aki nagy
segítség volt az iroda létrejöttében, áthelyezésre került. Valószínűleg maga is kérte az áthelyezését, de a
helyismerete, és a körzet ismeretének hiánya sok problémát jelent az új megbízott számára. Sajnálom, hogy ez
így alakult, furcsállom, hogy engedélyt adott Rendőrkapitány úr az áthelyezésére. Miért helyezték át? Nem
tudom, hogy a rendőrségnek mekkora hatásköre, mozgástere van, de sok probléma van házon belül, az illegális
lakásfoglalókkal kapcsolatban. Ez ügyben a rendőrség milyen lépéseket tud tenni?
Pál Tibor: Szeretném köszönetemet kifejezni a rendőrség felé, hogy a kampányidőszakban megpróbálták a
legtöbb konfliktust a szakmaiság teljes maximalitásával kezelni.
Egyre többen panaszkodnak, hogy a társasházakban többen rendelkeznek kapukóddal, akik nem ott laknak.
Árusok járják a lépcsőházakat, és különböző trükkös lopásokat alkalmaznak, így jutnak be a lakásokba. Nem
tudnak hova fordulni a lakók.
A bubik kezdenek megjelenni a Fővárosban, de elég nagy probléma, hogy a Ferenc körút sarkára nem vezet
kerékpárút, tehát ha bérelni akar valaki, akkor akaratlanul is a körúton kell mennie a kerékpárjával. Szerintem ez
sok problémát fog okozni a közeljövőben.
Az elmúlt hónapokban sok „hölgyet” lehet látni az Üllői út ferencvárosi oldalán. A lakossági fórumon is jeleztem,
hogy jó lenne erre megoldást találni.
50 ezer forint alatti szabálysértés már nem rendőrségi statisztika. Mennyi ilyen eset van, ami most már a
Közterület-felügyeletnél jelenik meg, mint intézkedés?
Azt gondolom, hogy a reagálás ideje, és a felderítések eredményessége igazán fontos a lakosság számára.
Gyakori, hogy ha sikerül is időben kiérni a helyszínre, a lakók egy idő után levelet kapnak arról, hogy
megszűntették a nyomozást. Jó lenne javítani ezen a statisztikán, hogy a lakosság számára megnyugtató legyen.
Formanek Gyula: Nem találtam statisztikai adatokat a gépjármű lopásokkal kapcsolatban. Tudna a
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Rendőrkapitány úr közölni pár adatot?
A VIII. kerületben beindult egy „szomszédsági rendőr” akció, ami nemcsak a járőrözésről szól, hanem akik jól
ismerik az ott élőket, azok a rendőrök felkeresik a korábbi helyszíneket, áldozatokat, és tanácsokkal látják el az
ott élőket. Mi is lehetünk esetleg részesei egy ilyen akciónak?
Zombory Miklós: Visszatérnék az előzőleg abbahagyott mondatomhoz, hogy nem csak a motorosok nem látják
a „behajtani tilos” táblát, hanem sajnos a gépjárművek sem. Minap az unokámat kellett a Ráday utcában
visszarántanom, – aki szabályosan a Kálvin tér irányába nézett körül - hogy ne üsse el az autó, amely a Boráros
tér irányából érkezett.
A körzeti megbízott iroda jó hogy van, de a lakosság nem kellő létszámmal keresi meg. Ferencváros elöregedett
kerület, tehát nem elég elektronikusan meghirdetni, mert a 90 éves néni nem biztos, hogy internetezik. Kérem,
hogy írott formában, újságban, illetve televízióban gyakrabban jelenjen meg a hirdetés. Ehhez kérem
Polgármester úr, és Rendőrkapitány úr közös segítségét.
Fuxreiter Róbert: Zombory képviselő úrnak válaszolnék először, a parkolóhelyet megigényeltük, „bekerült” a
hivatalba, de nem tudom, hogy milyen stádiumban van jelenleg.
A szembejövő forgalmat már többször jelezte Képviselő úr, körzeti megbízottakkal kint is voltak a helyszínen, de
sajnos ezt csak „tettenéréssel” lehet bizonyítani, és eljárni ellenük. Azt a jelentést kaptam, hogy a pizzással
többször beszéltek, felhívták a figyelmét a jogkövető magatartásra, melyre ígéretet tett.
A körzeti megbízotti irodát valóban legtöbbet interneten, honlapjainkon, a kerületi televízió adásaiban hirdettük,
az újságba nem került be. Meg fogjuk találni a módját ennek is. Valóban a meghosszabbított nyitvatartási időben
is kevesen vannak az irodában, lehetséges, hogy ez az oka.
Kandolka képviselő úrnak, és Kállay képviselő asszonynak szeretném mondani, hogy a tavalyi évben a
Budapesti Rendőrfőkapitányság (BRFK) is átállt a központi „bevetésirányításra”, ami azt jelenti, hogy minden
segélykérő hívás a Teve utcai központba fut be, és innen irányítanak rendőröket a címekre. Elsősorban a mi
szolgálatban lévő rendőreink érkeznek a címekre, de amennyiben elfoglaltak, akkor szabadon lévő járőröket
irányítanak ide szomszéd kerületekből, központi egységekből. A reagálási idővel kapcsolatban van egy szakmai
protokoll, ami szerint kérdezik ki a telefonálókat. Javaslatot teszünk a rövidítésre, jelezni fogjuk a problémát. Az új
rendszert még mindannyian tanuljuk, 2013. novemberben indult el, vannak még „gyerekbetegségei”, türelmüket
kérem.
Gyurákovics Andrea esete sajnálatos, de nem ez a jellemző. Én ezt megdöbbenve hallottam, utána fogok nézni.
A Mester utcai iskola kérdése visszatérő probléma, rendőr áll ott iskolakezdéskor, szünetek után, de nem tud
állandóan ott lenni. Kértük Zombory képviselő úr segítségét is, hogy a BKK felé jelezzék, tegyenek ki
figyelemfelkeltő táblákat, próbálva az autósok lelkiismeretére hatni, hogy nekik is van gyerekük, figyeljenek rájuk
jobban. Nagy lépés még nem történt ebben az ügyben, nem talált meghallgatásra, de ismételten benyújtjuk a
kérésünket.
Mezey képviselő úrnak mondanám, hogy az irodában van egy kötött fogadóóra, a Lónyay utcában 3 ember van
két órában délelőtt, és délután is, ezentúl ott végzik az írásos tevékenységüket, illetve onnan mennek ki területre.
Előfordulhat, hogy nem találják ott őket, mivel a munkájukat végzik a saját területükön. Vezettetek velük írásos
nyilvántartást, ha szükséges, megküldöm Képviselő úrnak, hogy mikor mennyi időt tartózkodtak az irodában, és
mennyi bejelentő jelent meg. Ebből lehet látni, hogy milyen érdeklődés van az iroda iránt. Meg kellene találni az
egyensúlyt, amihez idő kell. Nagy Zoltán nagyon régen körzeti megbízott volt, szeretett volna a szakmában
előrelépni, nyomozó lenni. Mindannyian magasabb beosztásba vágyunk, felelős vezetőként nem tilthatom meg,
nem zárhatom ki az előmenetele lehetőségét. Igyekeztünk egy rátermett kollégával pótolni, kevesebb hely-, és
személyismerete van, de a szorgalma, és aktivitása pótolni fogja ezt a hiányt. Kérem Képviselő úr bizalmát.
A házon belüli problémáknál, illegális lakásfoglalók esetében két lehetőségünk van, az egyik, hogy az
önkormányzat kérésére, Madár Éva irodavezető asszony segítségével kimegyünk, és eltávolítjuk őket, illetve ha
saját észlelés van, akkor szabálysértési feljelentést tudunk tenni az ember ellen, és ha körözik, akkor el tudunk
ellene járni. Jelzéseket kérünk, mert a házakba nem jutunk be.
Köszönöm Hidasi képviselő úr jelzését, hogy az Üllői úton van egy üzlethelyiség, ahol fennáll ez a probléma, nem
tudtunk róla.
Pál képviselő úrnak a kérdésére válaszolva, a kapukódot a lakóközösség adja ki postásnak, ételkihordónak. Elég,
ha ott áll valaki a postás mögött, és már meg is szerezte. Javasoljuk a lakóközösségeknek, hogy cseréljék ki
időnként a kódokat, és ne adják ki illetékteleneknek, a rendőrségen is havonta cseréljük a kódokat.
Örülünk annak az önkormányzati programnak, hogy a lépcsőházakat lássuk el kamerákkal. Visszatartó ereje, és
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később a nyomozások eredményes lezárásában is nagy szerepe van a képi felvételeknek. Észleltük a kerékpárút
hiányát, javaslatot fogunk tenni, de mi csak indítványtevő hatóság vagyunk.
A prostituáltak visszatérő probléma. 2014. januártól-áprilisig 64 „kéjhölgyet” sikerült az Üllői útról „begyűjteni”,
akik ellen szabálysértési eljárást, és helyszíni bírságot tudtunk alkalmazni. A visszatartó erejét láthatjuk, mindig
ugyanaz az 5-7 hölgy ellen lépünk fel, bíróság elé kerülnek, megbüntetik őket, de ebből élnek, ez a „legősibb
mesterség”. Igyekszünk kordában tartani, de nehéz dolgunk van, mivel a szomszéd kerületből sokan átjöttek. A
szabálysértési eljárás értékhatára 50 000 forint, ezekben az esetekben is a rendőrség jár el, eredményessége a
IX. kerületi Rendőrkapitányság vonatkozásában 14,8 % volt, amire külön nem tértem ki. Gyakorlatilag minden
kilencedik esetet sikerül felderíteni, ez nem jó arány, ezen dolgoznunk kell. Nehéz dolgunk van, mivel a
szabálysértési lopásoknak a nagy része közterületen valósul meg, nem itt lakó sértettek sérelmére, nem helyi
bűnözők által. Ugyanúgy nyomozunk, mint egy büntető eljárásban, csak szabálysértési szám alatt, ez
rendőrhatósági feladat.
Összefogtunk a Polgárőrséggel, a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel, ami azt eredményezte, hogy a 2012. évi
10%-os általános felderítéshez képest 25%-ra sikerült „felhúzni” az eredményességet. Gyakorlatilag minden
negyedik bűneset elkövetőjét sikerül felderíteni, de egy bűnnek sem szabadna megtorlatlannak lennie.
Formanek alpolgármester úrnak az a válaszom, hogy a járműlopás statisztikáját azért nem tettem a táblázatba,
mert stagnál. Azokat az adatokat próbáltam bemutatni, ahol dinamikus változás volt pozitív, vagy negatív
irányban. A stagnálás hetente két-három gépkocsi lopást jelent, ez körülbelül 150 évente a IX. kerületben.
Jellemzően a P+R parkolóknak használt részekről, a lakótelep parkolóiból tulajdonítanak el autókat. Nagy
segítségünkre lesz, ha sikerül parkolási övezetté alakítani az Üllői út vonalát, nem hagynák ott az emberek egész
napra az autójukat, és így kisebb eséllyel lopnák el. A kamerafejlesztéseknek köszönhetően biztosan lesz
változás. A Csarnok téren korábban napi rendszerességgel voltak kocsi feltörések, mióta kamerák vannak
felszerelve, megszűnt ez a tevékenység.
Magdolna-negyed szomszédsági rendőr programját ismerjük Józsefvárosban, ami azt jelenti, hogy a lakók
segítségével rehabilitálták a környéket. Ez a program a körzeti megbízotti rendszer továbbfejlesztése, ahol a
kerületben szolgáló rendőrök szabadidejükben látják el a szolgálatot, díjazás alapján. Ennek a programnak a
keretében jelentős összeget nyert a Józsefvárosi Önkormányzat, ebből fizetik a rendőröket. Jónak tartom, de
ennek finanszírozási hátterét most nem tudjuk biztosítani.
Veres László: Az önkormányzat Lenhossék utcai épületében dolgozók jelezték, hogy munkábajárásuk során
atrocitások érik őket az utcán, pénztárca ellopás, nyaklánc kitépés, táska eltulajdonítás. Kérem, Rendőrkapitány
urat, hogy erre a környékre nagyobb figyelmet fordítsanak.
Fuxreiter Róbert: Köszönöm a jelzést, mert még nem hallottam róla. Napi kapcsolatban vagyunk a IX. kerületi
Kormányhivatal vezetőjével, dr. Ördögh Brigittával, aki nem jelzett ilyen problémát. Utánanézek, és tájékoztatom
Képviselő urat.
Hidasi Gábor: Javaslom képviselőtársaimnak, hogy a szakbizottság ülésére jöjjenek el, és tegyék fel a
kérdéseiket.
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 54/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
43/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a BRFK IX. kerületi
Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról szóló értékelő jelentését.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.
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Az 2. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 44-49/2014. (IV.24.) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
dr. Bácskai János: Nyílt üléssel folytatjuk a napirendi pontok tárgyalását. Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2014. évben „Ferencváros Sportjáért” díjat
Kiss Ádám részére, a „Ferencváros József Attila Díjat” Mezey Katalin részére, a „Pro Facultate Ferencváros” díjat
dr. Gencsev Plámenné, és Jauer Ágnes részére, a „Ferencváros Közbiztonságáért” díjat Csutka Klára rendőr
főtörzsőrmester, és Piróth Lászó tűzoltó alezredes részére adományozza.
Martos Dániel képviselő kiment az ülésteremből.
3./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
64/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: A egyetlen pályázó, Zsigmondné Ács Krisztina visszavonta a pályázatát. Sajnos így csak a
határozati javaslat B. változatáról tudunk dönteni, ami a pályázat eredménytelenségéről, illetve a további pályázat
kiírásáról szól.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 64/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatának B. változatáról.
50/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napfény
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
Napfény Óvoda biztonságos működése (óvodavezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján
történik, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napfény
Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a Polgármester urat, hogy
a magasabb vezetői pályázat kiírásáról a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
gondoskodjon.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napfény Óvoda
óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételét az
alábbiak szerint határozza meg:
Kakuja Klára
óvodai tanügyigazgatás, és intézményértékelési szakértő,
Farkasné Egyed Zsuzsanna
óvodai tanügyigazgatás, szervezet és minőségfejlesztés,
Pósch Mária
óvodai tanügyigazgatás, pedagógiai értékelés.
Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság
tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft /fő/benyújtott pályázatok összegben határozza meg.
Felkéri a Polgármester urat, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142.
„pedagógiai feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi
sporttevékenység támogatásáról szóló rendelet megalkotása
65/2014., 65/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Martos Dániel képviselő visszajött az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: A tegnapi bizottsági vitában elhangzott egy kérdés Pál Tibor képviselő úrtól, a rendelet egyik
paragrafusának értelmezésekor. A mindenkori sportcélú támogatásnak az önkormányzat működési kiadásának
legalább 1%-ával megegyező összeggel kell szerepelnie az éves költségvetésben. Ezt pontosítanám a
65/2/2014. sz. módosító javaslatban egy gondolatjellel beszúrt résszel: „Az Önkormányzat éves költségvetése –
költségvetési szervek nélkül számított - működési kiadásainak legalább 1%-ával megegyező összeget sportcélra
kell fordítani.” Oka az, hogy a költségvetési szervek működési költségei között elég sok sportcélú felhasználás
van, hiszen ők üzemeltetik az összes sportlétesítményünket, viszont ezek nagysága nehezen becsülhető. A
melléklet alapján így pontosan látható, hogy az 1%, amiről a rendelet rendelkezik, az pontosan teljesíthető, sőt túl
is teljesítjük. A közel 4,3 milliárd forintos működési költségvetésből 47 millió forint sportcélú felhasználásra kerül.
Ezek önálló költségvetési sorokon vannak elhelyezve, az év végéig ennél mindig magasabb összegű sportcélú
felhasználás történik. Kérem, hogy ezzel a módosító javaslattal fogadja el a Képviselő-testület a rendeletet.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottságának tegnapi ülésén ezzel kapcsolatban volt csak vita, a
rendeletalkotással nem. A bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslatot.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
51/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység
támogatásáról szóló …/2014. (..) számú önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és
fogadja el.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 65/2014.,
65/2/2014. számú előterjesztések alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 11/2014. (IV.29.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról.
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5./ Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs
terület KSZT módosítása III. forduló
55/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról az 55/2014. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 3 nem, 1
tartózkodás mellett megalkotja a 12/2014. (IV.29.) önkormányzati rendeletét a Középső-Ferencváros
Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület kerületi szabályozási
tervéről és építési szabályzatáról szóló 20/2002. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 55/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
52/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármester urat, hogy a településrendezési eszközt és az elfogadásról szóló jegyzőkönyvet küldje meg az
állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek.
Határidő: 15 nap a településrendezési eszköz és az elfogadásról szóló jegyzőkönyv megküldésére
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
6./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi
véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi
kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.) önkormányzati rendeletek módosítására
66/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Az előterjesztés részletesen indokolja a tervtanács létrehozását, kérem támogatásukat.
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 66/2014. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
53/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 66/2014. sz.
előterjesztés 1. sz. mellékletét a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló
…/2014. (….) önkormányzati rendelet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
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Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 66/2014. számú előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
54/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármester urat,
hogy a helyi építészeti-műszaki tervtanács működéséhez szükséges forrást a 2014. évi költségvetésben
biztosítsa.
Határidő: 2014. évi költségvetés módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 66/2014. számú előterjesztés 3. határozati
javaslatáról.
55/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 66/2014. sz.
előterjesztés 4. sz. mellékletét a településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével
egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 66/2014. számú előterjesztés 4. határozati
javaslatáról.
56/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 66/2014. sz.
előterjesztés 8. sz. mellékletét a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló
8/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. (….) önkormányzati rendelet tervezeteként
elfogadja és kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző
(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
7./ Budapest Területfejlesztési Koncepciójának véleményezése
56/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 56/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
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57/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Területfejlesztési
Koncepciójával egyetért.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
8./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
72/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Kérem a Képviselő-testület támogatását.
Illyés Miklós: A szakmai programmegvalósítást, és a működésre szánt összegeket áttekintettük, a pénzügyi
beszámoló 600 oldalát nem biztos, hogy elolvasták képviselőtársaim. A Humán Ügyek Bizottsága egyhangúan
támogatta a beszámolót.
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 72/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
58/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
2013. évben a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú
mellékletének IV. 2. pontja alapján 74.000.000,- forint támogatásban részesített MÁV Szimfonikusok Zenekari
Alapítvány pénzügyi és szakmai beszámolóját.
Határidő: 2014. április
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
9./ Közszolgáltatási szerződések módosítása
67/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: 5 alapítványról, illetve nonprofit kft-ről van szó. A technikai módosítást a Humán Ügyek Bizottsága
egyhangúan támogatta.
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
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59/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV Szimfonikusok Zenekari
Alapítvány között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 67/2014. számú előterjesztés 1. sz.
mellékletének megfelelően.
Határidő: 2014.április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Erdődy Kamarazenekar
Alapítvány között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 67/2014. számú előterjesztés 1. sz.
mellékletének megfelelően.
Határidő: 2014.április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Turay Ida Színház Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 67/2014.
számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Határidő: 2014.április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván Művészeti Alapítvány
között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 67/2014. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének
megfelelően.
Határidő: 2014.április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Ifjú Molnár Ferenc
Diákszínjátszó Egyesület között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 67/2014. számú előterjesztés
1. sz. mellékletének megfelelően.
Határidő: 2014.április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat,
hogy gondoskodjon az 1-5. pontokban nevesített közszolgáltatási szerződésmódosítások aláírásáról.
Határidő: 2014.április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármester urat, hogy a 2015 évi költségvetés függvényében a közszolgáltatási szerződések közszolgáltatási
feladatait az 1.-5. pontokban nevesített közszolgáltatóval szükség szerint újratárgyalja, módosítsa a Képviselőtestület tájékoztatása mellett.
Határidő: 2015. évi költségvetés
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
10./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés megkötése
52/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: Újabb névváltozásról van szó, a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. korábban Concerto Zenei
Alapítvány volt. Az új közszolgáltatási szerződést a Humán Ügyek Bizottsága egyhangúan támogatta.
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Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 52/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatának „A” változatáról.
60/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ támogatja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Concerto Akadémia Nonprofit
Kft. között közszolgáltatási szerződés megkötését.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon az 52/2014. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés aláírásáról.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy az 1. pontban megnevezett közszolgáltatási szerződésben szereplő, 2014.
évre vonatkozó összeghez szükséges forrást a 2014. évi költségvetésben biztosítsa.
Határidő: 2014. évi költségvetés módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a 2015. évi költségvetés függvényében a közszolgáltatási szerződés
közszolgáltatási feladatait az 1. pontban megnevezett közszolgáltatóval szükség szerint újratárgyalja, módosítsa,
a Képviselő-testület tájékoztatása mellett.
Határidő: 2015. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
11./ Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre a Bp. IX.
Ráday u. 18. fszt. III. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
59/2014., 59/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Kérem, hogy az 59/2/2014. sz. módosító javaslattal együtt tárgyalja a Képviselő-testület az
előterjesztést. Sikerült közben együttműködési megállapodást kötni a több, mint 120 éves társulattal, ezért
javaslom, hogy az eredeti bérleti díjnál kevesebbért, a közös költséggel megegyező összegért kaphassa meg a
helyiséget.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság az eredeti előterjesztést támogatta, mivel akkor még nem volt
módosító javaslat.
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 59/2014., 59/2/2014. számú előterjesztések
határozati javaslatairól.
61/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tevékenységét közérdekűnek nyilvánítja.
2./ a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonja, és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat részére
együttműködési megállapodás megkötését követően, megszerzési díj fizetése nélkül, határozott időre, 2019.
április 30. napjáig szólóan biztosítja a Budapest, IX. Ráday u. 18. földszint III. sz. alatti, 75 m2 alapterületű, udvari
bejáratú, és fekvésű helyiséget, a bérleti díjat 9 741 Ft/hó + ÁFA összegben határozza meg, mely minden év
május 1-jén 4%-kal emelkedik.
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3./ a helyiség festésének költségét maximum 1.400.000 Ft + ÁFA összegig az Önkormányzat számla ellenében a
4122. számú költségvetési sor terhére megtéríti.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
12./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának
jóváhagyására 68/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 68/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
62/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a 68/2014.számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező Nehru-projektre vonatkozó
együttműködési megállapodást, mely megállapodás a Fővárosi Önkormányzat által tett külön nyilatkozattal együtt
érvényes.
2./ felkéri a Polgármester urat az 1. pontokban foglalt megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
13./ Budai Traktoros Futball Klub Egyesület névhasználati kérelme
69/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Hidasi Gábor: Megnéztem a klub kérelmét, ami egy 8 soros „sajtcetli”, amiben semmit nem ír le. Milyen
kosárlabda rendezvényeket szervezett a ferencvárosi diákságnak? Több iskolában is megkérdeztem, de nem
ismerték a klubot, csak mulatságot keltett a nevük. Ismeri valaki a teremben, vagy van valamilyen kötődése az
egyesülethez?
Formanek Gyula: Polgármester úr is részt vett az általuk szervezett rendezvényen, hiszen havi egyszeri
alkalommal iskolásoknak rendeznek kosárlabda bajnokságot. Az első alkalommal Polgármester úr nyitotta meg a
rendezvénysorozatot.
dr. Bácskai János: Mielőtt viccbe fulladna ez a vidéken jól hangzó név, biztosíthatom Képviselő urat, hogy a
nevétől függetlenül az egyesület mindent megtesz a ferencvárosi gyerekekért. Kosárlabda bajnokságokat
szervez, én is nyitottam meg egy ilyen versenyt, több mint tíz kerületből, helységekből érkeztek versenyzők.
Legalább 50 ferencvárosi gyermek jár az egyesületbe.
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Veres László: 50 fővel indult az ezt megelőző ferencvárosi egyesület romjain felépülő új klub. Jelenleg 150 fő
fölött van a ferencvárosi fiatalok száma, akik az egyesületben kosárlabdáznak, illetve a szomszédos kerületekből
is járnak, összesen több, mint 200 gyermek. Elsősorban a Vendel utcai sportcsarnokban, illetve a Patonyi László
sportcsarnokban is bérelnek termet. Furcsállom, hogy pont Hidasi Gábor nem hallott még erről a klubról, hiszen
több József Attila-lakótelepi iskolából is toboroztak gyerekeket, nagy az érdeklődés irántuk.
Hidasi Gábor: Több iskolában nem tudtak róla, de lehetséges, hogy nem ismerték a Budai Traktoros Futball
Klub Egyesület nevét. Ha ilyen fényes referenciája van, akkor miért egy 8 soros kérelmet írnak, amiből nem lehet
őket megismerni. Ügyrendi kérésem lenne, hogy a Képviselő-testület vegye le a napirendjéről, és a következő
ülésen egy szakmailag jól előkészített előterjesztéssel tárgyalja újra.
dr. Bácskai János: Képviselő úrnak annyiban igaza van, hogy erre való tekintettel azt javaslom, hogy fordítva
tegyük. Most fogadja el a Képviselő-testület a névhasználati kérelmet, és a következő ülésen egy „színesszagos”, fényképes bemutatkozó anyagot fogunk kiosztani a képviselőknek.
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk Hidasi Gábor ügyrendi javaslatáról, hogy a Képviselő-testület vegye le
napirendjéről a 69/2014. sz. – ”Budai Traktoros Futball Klub Egyesület névhasználati kérelme” című –
előterjesztést.
63/2014. (IV.24.) 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 69/2014.
sz. - ”Budai Traktoros Futball Klub Egyesület névhasználati kérelme” című – előterjesztést leveszi a
napirendjéről.”
(5 igen, 9 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 69/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
64/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budai Traktoros Futball
Klub Sportegyesület részére engedélyezi a „Ferencvárosi” név használatát, határozatlan időtartamra, annak
érdekében, hogy az Egyesület a jövőben a „Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület” nevet viselhesse, és az ügyben
illetékes rendelkező Bíróságnál átvezetésre kerüljön.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
14./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
60/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 60/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
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65/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Aranycsapat Alapítvány részére 500.000 Ft támogatást nyújt a 2014. évi tevékenységéhez, és felkéri
Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(Hidasi Gyula képviselő nem szavazott)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
66/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 100.000 Ft támogatást nyújt a 2014. július 22-27. között
megszervezésre kerülő a XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezése céljából, és felkéri
Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(Hidasi Gyula képviselő nem szavazott)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
67/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány részére 100.000 Ft támogatást nyújt hangszervásárlás céljából,
és felkéri Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(Hidasi Gyula képviselő nem szavazott)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
68/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Anyaoltalmazó Alapítvány részére 200.000 Ft támogatást nyújt működésének biztosítása céljából, és felkéri
Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(Hidasi Gyula képviselő nem szavazott)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
69/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a
Medicopter Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés 60/2014. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
módosításához.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(Hidasi Gyula képviselő nem szavazott)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
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15./ Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapesti IX. tankerületével
70/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: A Klebersberg Intézményfenntartó Központ felé a tankönyvtámogatások elszámolásában a
határidő módosítását kérik 2014. május 30-ra. A Humán Ügyek Bizottsága támogatta az előterjesztést.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 70/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
70/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete kérelmében foglaltak alapján jóváhagyja a 70/2014
számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX.
Tankerületével 2013. december 16-án kötött megállapodás módosítását, és felkéri a Polgármester urat annak
aláírásra.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
16./ A 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonása és Megállapodás módosítása Budapest Főváros
VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatával
46/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Zombory Miklós képviselő kiment az üléstermet.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 46/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
71/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 318/2013. (XII.12.) számú határozat 2. pontját visszavonja.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 4. § p) pontja alapján elfogadja a
46/2014. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Megállapodás módosítását Budapest Főváros VIII.
Kerület Józsefváros Önkormányzatával.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Felhatalmazza Polgármester urat a Megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 30 nap a megállapodás módosításának aláírására
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
17./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött Ellátási szerződés módosítása
62/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 62/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
72/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 4. § p) pontja alapján, Budapest
Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatával 2008. május 7-én határozatlan időre kötött ellátási
szerződést a 62/2014. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felhatalmazza Polgármester urat az ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint arra, hogy az
elfogadott szerződéstervezetben - annak aláírása előtt - a szerződés érdemét nem érintő technikai
módosításokat megtegye.
Határidő: 30 nap az Ellátási szerződés módosításának aláírására
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
18./ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés
megszüntetése
47/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Zombory Miklós képviselő visszajött az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 47/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
73/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 4. § p) pontja alapján, Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával 2011. május 18-án határozatlan időre kötött ellátási
szerződést a 47/2014. számú előterjesztés melléklete szerint megszünteti, és felkéri a Polgármester urat az
ellátási szerződés megszüntetésének aláírására.
Határidő: 2014. április 30.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
19./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 20142015. nevelési évre
48/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 48/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
74/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1./ A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2014. május 5-9. között az alábbi időpontokban
határozza meg:
2014.
május 5.
május 6.
május 7.
május 8.
május 9.
Óvoda neve
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Epres Óvoda
Csudafa Óvoda
Csicsergő Óvoda
Kerekerdő Óvoda
Kicsi Bocs Óvoda
Liliom Óvoda
Méhecske Óvoda
Napfény Óvoda
Ugrifüles Óvoda

7.00-12.00 óra
15.00-18.00 óra

9.00-12.00 óra

9.00-12.00 óra

15.00-18.00 óra

9.00-12.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.15-11.00 óra
13.00-17.00 óra

8.15-11.00 óra

8.15-11.00 óra
13.00-17.00 óra

8.15-11.00óra

8.15-11.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra

7.00-18.00 óra

7.00-14.00 óra

8.00-11.00 óra
15.00-18.00 óra

7.00-14.00 óra

7.00-13.00 óra

8.00-13.00 óra

14.00-18.00 óra

8.00-13.00 óra

14.00-18.00 óra

8.00-13.00 óra

8.00-17.00 óra

14.00-18.00 óra

8.00-13.00 óra

14.00-18.00 óra

8.00-12.00 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.00 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.00 óra

8.00-12.00 óra

Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben - az engedélyezett létszám mértékéig - a felvétel
folyamatosan történik.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon az óvodai és bölcsődei beiratkozásról szóló tájékoztató helyben
szokásos módon történő közzétételéről.
Határidő: 15 nap a közzétételre
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
20./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
önkormányzati tulajdonú üzletrésze, valamint javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának üzletrész felajánlása vonatkozásában
49/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: Nem könnyű ügy, nem sikerült átadni az üzletrészt, nem tudunk kilépni ebből a helyzetből,
úgyhogy a 127 000 forint tagdíjat továbbra is fizetnie kell az önkormányzatnak.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 49/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
75/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1./ Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződése szerint továbbra is eleget tesz
tagsági kötelezettségeinek.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-ben lévő üzletrésze átruházása kapcsán nem kíván élni az elővásárlási
jogával, és hozzájárulását adja, hogy a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata üzletrészét
felajánlja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XIV. Tankerülete számára.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felkéri Polgármester urat a 2. pontban hozott döntéséről tájékoztassa Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatát.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(Hidasi Gyula képviselő nem szavazott)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
21./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2013. évi szociális
szolgáltatásairól
71/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: Tartalmas előterjesztést foghatunk a kezünkbe, mind a Szociális Szolgáltató Központ, mind a
Családsegítő Szolgálat adósságkezelési csoport beszámolójáról. 57, illetve 100 oldalt tartalmaz összegzésekkel,
köszönjük a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának az értékes beszámolót.
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dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 71/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
76/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 2013. évre vonatkozó beszámolóját.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
22./ Interpelláció
32/2014., 32/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető
Pál Tibor: Polgármester úr nagyon szűken, csak az 5 kérdésre korlátozta a válaszát. Köszönöm a hivatalnak,
hogy nagy adatszolgáltatást végeztek, amivel ki tudjuk rajzolni azt a képet, ami láthatóan visszaélésekre ad
lehetőséget Ferencvárosban. Furcsa kép rajzolódik ki az elmúlt évek rendeletmódosításai következtében. Az 5.
pontban feltettem a kérdést Polgármester úrnak, hogy szándékában áll-e változtatni? Erre kitérő választ adott,
ezért nem tudom a válaszát elfogadni. Szerintem az interpellációból kiderül, hogy ez a rendszer nem jó így, tehát
egy jó válasz az lett volna, hogy szándékában áll változtatni. A 2011. évi rendeletmódosítás indoklásaként leírta,
hogy több bevételt szeretnének a piaci alapon való bérbeadásból szerezni, ezzel szemben a válaszában most azt
írja, hogy a pályázók irreálisan hosszú időre vállalták a bérleti díj megfizetését. Ellentmondást érzek, vagy
szeretnénk több pénzt, vagy védjük őket. Mindig más és más a válasza. Az igazi probléma az, hogy miután
sikerült világossá tenni, hogy nem jó a rendszer, sok elemében hibázik, ennek ellenére a módosítás nem áll
szándékában, tehát nem tudom elfogadni Polgármester úr válaszát.
dr. Bácskai János: Az igazi ellentmondás abban van, hogy Frakcióvezető úr még nem gondolkodott el arról a
problémáról, amit az Önök Képviselő-testülete hozott létre a 2010. évet megelőző időszakban. Közel száz darab,
60-70 négyzetméternél nagyobb szociális bérlakás keletkezett a városrehabilitáció során, és sem a tervezésnél,
sem a kivitelezési folyamatokban nem gondolták végig, hogy mi lesz a lakások sorsa. Soha arról nem hallottunk,
hogy mit szándékoznak ezekkel a lakásokkal tenni, ránk hárult az a nem kis feladat, hogy döntsünk. Amit állít,
hogy ellentmondásos a több bevételről szóló kitétel, azt jelzi, hogy nem gondolta végig mit csinálna ez ügyben.
Amikor először meghirdettük a piaci alapú bérlakásokat, akkor volt olyan jelentkező, aki 223 hónapra, 27 millió
forintot lett volna képes letenni a lakásért, ami irreális hajszába sodorta volna a jelentkezőket, amit felelős
döntéshozó nem vállalhat. 223 hónapból ki lehet számolni, hogy mennyi választási ciklust jelent. Nem vállalható
ez a kockázat, ezért döntöttünk a 60 hónapos felső határ meghúzásánál, nem szándékozom változtatni a
rendeleten. Természetesen minden képviselőnek lehetősége van, de használható, elgondolkodtató, felelős,
előregondolkodást tartalmazó ötletet eddig még nem láttunk. Nagy a felelőssége Önöknek is, mivel lehetett tudni,
hogy ez a lakásállomány rendelkezésünkre fog állni, illett volna végiggondolni ezeknek a sorsát, a jogi helyzetet,
hogy van-e különbség a szociális, illetve piaci alapú bérlakások helyzete, kezelése, kiadása, vagyongazdálkodási
szempontok szerinti rendelkezése között. Várom a javaslatokat. Kérem, szavazzunk az interpellációra adott
válasz elfogadásáról.
77/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
32/2/2014. sz. interpellációra adott választ.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

22

23./ Tömegközlekedési megálló nevének megváltoztatása
73/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Zombory Miklós: Választóim szavát szeretném tolmácsolni. Több, mint 40 éve Közvágóhíd megállónak nevezik
a Boráros tér – Csepel HÉV megállót, azóta Ferencváros rengeteget fejlődött, ott van a Művészetek Palotája, a
Nemzeti Színház. A Nemzeti Színház megállónevet szeretném javasolni. Tudom, hogy ez fővárosi kompetencia,
de ha a Képviselő-testület támogatja, akkor szerintem nem lesz akadálya. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási
és Környezetvédelmi Bizottság is támogatta az előterjesztést a tegnapi ülésén.
Hidasi Gábor: Kértem a bizottsági ülésen is, hogy pontosítsuk melyik HÉV-ről van szó, hiszen kettő is megáll a
Közvágóhídnál.
Zombory Miklós: Boráros tér – Csepel közötti HÉV-ről van szó. Nagyon rövid időn belül Nemzeti Színház lesz a
megálló neve, mivel ha az 1-es villamos is meg fog ott állni, akkor nagyon sokan olvassák majd a nevet.
Szerintem „degradáló”, és megalázó a Közvágóhíd név.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 73/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
78/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Budapesti
Közlekedési Központnak, hogy a H7-es számú, Csepeli HÉV Közvágóhíd tömegközlekedési megállójának nevét
Nemzeti Színházzá nevezze át.
Határidő: 2014. május 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
24./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésmódosításának
elfogadására
53/2014., 53/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Mezey István képviselő
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Mezey István: Helyszínen kiosztásra került egy módosító indítvány. Az új PTK rendelkezése szerint a Korlátolt
Felelősségű Társaságok törzstőkéjét 3 millió forintra kell felemelni, amit a Budapesti Önkormányzati
Követeléskezelő Kft. esetében is meg kell tenni. Javaslom, hogy a módosító indítvány 2. határozati javaslatának
„C” változatát támogassa a Képviselő-testület, miszerint a társaság törzstőkén felüli összegből bocsátja
rendelkezésre a szükséges összeget.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság a „C” változatot támogatta.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 53/2014., 53/2/2014. számú előterjesztések
határozati javaslatairól, és a 2. határozati javaslat „C” változatával.
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79/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budapesti
Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 53/2014. sz. előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti társasági szerződésének módosítását.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: Mezey István képviselő
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
80/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a törzsbetét felemelését
170.000 Ft összegről 1.000.000 Ft összegre a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű
Társaság részére oly módon, hogy a társaság törzstőkén felüli összegből bocsátja rendelkezésre a szükséges
összeget.
Határidő: BÖK társasági szerződésmódosítása
Felelős: Mezey István képviselő
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
81/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a taggyűlés
határozatot hozzon a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: Mezey István képviselő
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
82/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Mezey István
képviselő urat, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. taggyűlésén a BÖK Kft. társasági
szerződésének módosítása, törzstőke felemelésének tárgyában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről hozott testületi döntés szerint képviselje az
Önkormányzatot.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Mezey István képviselő
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
25./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
57/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Varga József: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 57/2014. számú előterjesztés normatív
határozati javaslatáról.
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83/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító
Okiratának módosításáról
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 Magyar
Államkincstárnál történő Törzskönyvi bejegyzés napjának hatályával az alábbiak szerint módosítja:
Alapító Okirat módosítása
Az Alapító Okiratnak a „Vállalkozási tevékenységének szakágazati besorolása” címét és az ott megjelölt adatokat
hatályon kívül helyezi.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

26./ VN-HU Export – import Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság 67/2014. (III.05.) számú határozata ellen
58/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 58/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
84/2014. (IV.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VN-HU
Export-Import Kft. (székhelye: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 30. fszt. 1.) kérelmének nem ad helyt, a
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 67/2014. (III.05.) sz. határozatát
helyben hagyja, tekintettel a helyiség bérleti díjtartozásra, illetve arra, hogy a kérelmezett közterületet a
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság már használatba adta.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Szeretném felhívni a figyelmet a IV. Tudományos Fesztiválra, különösen azoknak a
Képviselőtársaimnak ajánlom, akik az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat kérelménél nem igennel szavaztak, mivel itt
olyan komoly kérdésekre kapnak választ, hogy milyen gyorsan kell menni ahhoz, hogy a piros lámpát zöldnek
lássák. Ferencváros a fő támogatója a Fesztiválnak, érdemes elvinni a gyerekeket, a Nemzeti Múzeumban
mammut simogatás is van. 2014. április 25-én (pénteken) 18.00 órakor emlékmisét tartanak Andor Ilona
születésének 110. évfordulója alkalmából. 2014. április 26-án (szombaton) Föld Napja alkalmából a József Attilalakótelepen 9.00-13.00 óráig egész napos programok vannak, bolhapiac, ír sztepptánc, Mici Mackó
legkedvesebb dalai. Ferencvárosi Tavasz Ünnep lesz a Haller parkban 10.00-22.00 óráig, a legkülönbözőbb
programokkal. Zárt ülést rendelek el.
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Az 27. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 85-88/2014. (IV.24.) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
dr. Bácskai János: A következő képviselő-testületi ülés várhatóan 2014. május közepén lesz. Köszönöm a
részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.45 perckor bezárom.

k.m.f.

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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