JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2014. december 18-án 14.00 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

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

Jelen vannak:
Baranyi Krisztina, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu István, Jancsó
Andrea Katalin, Kulpinszky Eleonóra, Mezey István, Mészáros László, Pál Tibor, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt
képviselők,
dr. Bácskai János polgármester,
Kállay Gáborné alpolgármester,
Zombory Miklós alpolgármester.
Hivatal részéről:
dr. Szabó József Zoltán aljegyző,
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző.
Apollónia Aranka, Ádámné dr. Lévai Éva, dr. Bánfi Réka, Berner József, dr. Enyedi Mária, Halmai András, dr.
Hosszú Károly, dr. Kasza Mónika, Madár Éva, Mihályi György, dr. Pap Ágnes, Rapay-Kósa Eszter, dr. Riskó
György, Szilágyi Imre, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, T. Zuggó Tünde, dr. Vabrik Györgyi, Pásztor Miklós, Koór
Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Lászay János - Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója és Ferencvárosi
Parkolási Kft. igazgatója, Vörös Attila – FEV IX. Zrt. ügyvezető igazgatója, Martos Dániel – FEV IX. Zrt. igazgatóhelyettese, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, dr. Kovács
József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatója, dr. Kornya László, Balázs Ádám Samu,
Csonka Gyula, Berecz Dénes.
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülést 14.05 perckor
megnyitom. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy vegye fel napirendjére a kiosztásra került 221/2014. sz. –
”Sürgősségi indítvány a Bp. IX. Gát utca 3. sz. alatti József Attila emlékhelyen kialakítandó kiállításhoz szükséges
feltételek biztosítására” című – előterjesztést, 8. napirendi pontként. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban
van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Mezey István: Kérem, hogy a Képviselő-testület vegye le napirendjéről a 220/2014. sz. – ”Javaslat parkolási
követeléskezelés átalakítására” című – előterjesztést.
Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
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dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület felveszi napirendjére a kiosztásra került
221/2014. sz. – ”Sürgősségi indítvány a Bp. IX. Gát utca 3. sz. alatti József Attila emlékhelyen kialakítandó
kiállításhoz szükséges feltételek biztosítására” című – előterjesztést, 8. napirendi pontként.
295/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felveszi
napirendjére a 221/2014. sz. – ”Sürgősségi indítvány a Bp. IX. Gát utca 3. sz. alatti József Attila emlékhelyen
kialakítandó kiállításhoz szükséges feltételek biztosítására” című – előterjesztést, 8. napirendi pontként tárgyalja
meg.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról kiegészítve azzal, hogy a 220/2014.
sz. – ”Javaslat parkolási követeléskezelés átalakítására” című – előterjesztést a Képviselő-testület leveszi
napirendjéről.
296/2014. (XII.18.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
200/3-4/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)
194/3-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
192/2014., 192/2-4/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása
211/2014., 211/2-3/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ 2015. évi ellenőrzési terv
212/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán aljegyző
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7./ József Attila Terv területére vonatkozó Egészségügyi Terv
213/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
8./ Sürgősségi indítvány a Bp. IX. Gát utca 3. sz. alatti József Attila emlékhelyen kialakítandó kiállításhoz
szükséges feltételek biztosítására
221/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat alapítványok támogatásairól szóló döntések meghozatalára
207/2014., 207/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére
214/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi Önkormányzat
közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött feladat-ellátási megállapodás
módosítására
215/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a „TÉR-KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására
209/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 25. szám alatti lakóépület
rehabilitációs felújításáról
208/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró épületre vonatkozó
földhasználati jog biztosítása
218/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
15./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 2015. évi program
216/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat a LÉLEK Programmal kapcsolatos további feladatok ellátására
219/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő
18./ Önkormányzati hatósági ügyek
217/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

(16 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Pál Tibor: Szép hagyománnyá vált, hogy év végén, Ferenc napján, a kerület napját megünnepeljük. A kerülethez
méltó ünnepségen tudunk ilyenkor részt venni, ez mindannyiunk számára felemelő, jó érzés. Különösen emeli az
ünnepség fényét, hogy az adott évben elismerésben, kitüntetésben részesülteket ilyenkor megköszöntjük, és
megkapják a díjat. Ebben az évben az örömbe egy kis „üröm” is vegyült. Az előző képviselő-testületi ülésen
odaítéltük a díszpolgári címet, és azt hallom, hogy aki kapta volna, azt nyilatkozza a sajtónyilvánosság előtt „nem
kívánja olyanoktól átvenni a díjat, akik most Ferencvárost tönkreteszik”. Volt egyeztetés az érintettel, hogy
elfogadja a díjat? Nem mindig tud valaki személyesen részt venni a díjátadáson, de akkor rokona, ismerőse
átveszi helyette. Van egy képviselő-testületi döntés, de az érintett nem kívánja átvenni a díjat. Ilyen még nem
történt, mi ilyenkor az eljárás jogilag?
dr. Bácskai János: Sajnálom, hogy erre a felvetésre sor került, hiszen Képviselő úr ismeri a legrégebben az
önkormányzat életét, és azt is tudja, hogy napirend előtti felszólalásnál választhatnám a könnyebbik utat, hogy
nem mondok semmit. Tekintettel a helyzet súlyosságára, és Ferencváros hírnevére, azt gondolom, hogy
Képviselő úr „rossz helyen kopogtat”, mert ami történt az nem a mi döntésünk, hanem a kitüntetetté. Ferencváros
mindent megtett, bizonyítékok vannak erre, de nem kezdek magyarázkodásba, mert nincs miért. Felkértük Tarlós
István főpolgármester urat, - akivel közel 40 éves barátság fűzi össze a kitüntettet – hogy adja át a díjat, de ez
sem volt elég. Ezek után egy dolgot lehetett csinálni, hogy küldtem egy tértivevényes levelet az érintettnek, hogy
bármikor, bárhol átveheti a díjat. Amíg a Képviselő-testület nem vonja vissza ezt a díjat, – ilyen szándékról nem
tudok – addig dr. Gegesy Ferenc több mint két évtizedes életművéért a Ferencváros Díszpolgára címet
megérdemli.
Baranyi Krisztina: Megszólítva érzem magam, hiszen dr. Gegesy Ferenc az Együtt – a Korszakváltók Pártja
képviseletében indult polgármester jelöltként. Nem tisztem megítélni, hogy ezt a döntést miért hozta meg,
szerintem itt többen vannak olyan információk birtokában, hogy ezt nálam jobban megítéljék. Azt furcsának
tartom, hogy Pál Tibor képviselőtársam hozta fel ezt a témát, úgy hogy ő nem is vett részt a szavazáson, amikor
a Képviselő-testület megválasztotta dr. Gegesy Ferencet díszpolgárnak.
Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselőtársaim! Azért kértem napirend előtt szót, mert a Képviselő-testület előtt
szeretnék köszönetet mondani egy igazi karácsonyi ajándékért. Létezik egy csoport, 20-30 lelkes civil, akik éppen
4 éve folyamatosan segítik, támogatják a 2008-2009. év folyamán történt rasszista indíttatású sorozatgyilkosság
– közkeletű nevén roma sorozatgyilkosság – túlélőit, áldozatai családjait. Ezen emberek mindennap szükséget
szenvednek a mai napig. A tragédiákat, például egy 5 éves kisfiú halálát, jóvátenni, feledtetni nem tudjuk, de
szeretnénk, ha az áldozatok tudnák, nem felejtette el őket a világ. Minden télen a legnagyobb gondjuk a tűzifa, a
tüzelőanyag beszerzése. Sokszor kell eldönteniük, hogy esznek vagy meleget teremtenek a lakásaikban. Idén
három családnak az ünnepek alatt, és még egy hónapig nem lesz gondja tüzelőre, mert a IX. kerületi
önkormányzat cége, a FESZOFE Kft. jóvoltából másfél tonna magas fűtőértékű, biobrikettet tudunk nekik
adományozni. Szeretném itt megköszönni Sebők Endrének, aki sajnos személyesen nincs jelen. Csoportunk
gyűjtést indított a szállítójármű bérlésére, és az üzemanyag költségére, reményeim szerint összejön a szükséges
összeg, és még Karácsony előtt el tudjuk juttatni a szállítmányt. Kérem tisztelt Képviselőtársaimat, hogy aki csak
akár jelképes összeggel is hozzá tud járulni, az jelezze nálam. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette, és
boldog Karácsonyt kívánok!
dr. Bácskai János: Reméljük, hogy nem ez volt az utolsó olyan napirend előtti felszólalás, amit taps követ.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
200/3-4/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Érkezett az előterjesztéshez a 200/4/2014. sz. módosító indítvány, ami technikai pontosításokat
tartalmaz. Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 200/4/2014. sz. előterjesztés elfogadásáról.
297/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 200/4/2014.
sz. – ”Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 200/2014. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést elfogadja és a
rendelettervezet részének tekinti.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 200/3-4/2014.
számú előterjesztések alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 2 nem, 1
tartózkodás mellett megalkotja a 34/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló
16/2012. (V.22) önkormányzati rendelet módosításáról.
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.)
önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
194/3-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Két módosító indítvány érkezett, a 194/5/2014. sz. előterjesztés az előterjesztő módosítása,
194/4/2014. sz. előterjesztés pedig Jancsó Andrea Katalin képviselő asszony indítványa.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és a 194/4/2014. sz. módosító javaslatot is. A kiosztásra került 194/5/2014. sz. módosító
javaslattal együtt Jancsó Andrea Katalin képviselő asszony indítványa is meg fog felelni a jogi észrevételeknek. A
bizottság támogatta az előterjesztést.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is támogatta az előterjesztést a módosító indítványokkal.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta.
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dr. Bácskai János: Jancsó Andrea Katalin képviselő asszony módosító javaslatát nem támogatom. A 6
hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslések gyakorlatát folytatjuk, tehát ebben semmi novum nincsen, azt
pedig nem tartom célszerűnek, hogy 15 nappal elérhetővé tegyük a nyilvánosság számára, mivel vannak olyan
esetek, amikor befolyásolhatják a döntésünket, üzleti pozíciónkat. Természetesen bárki számára elérhetővé
tesszük, de nem javaslom, hogy honlapra vagy egyéb helyben szokásos módon ki legyen téve.
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 194/4/2014. sz. előterjesztésről.
298/2014. (XII.18.) 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 194/4/2014.
sz. – ”Módosító javaslat a 194/3/2014. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést elfogadja és a
rendelettervezet részének tekinti.”
(5 igen, 3 nem, 8 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 194/5/2014. sz. előterjesztésről.
299/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
194/5/2014. sz. – ”Módosító javaslat a 194/3/2014. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 194/3/2014.,
194/5/2014. számú előterjesztések alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 2
tartózkodás mellett megalkotja a 35/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
192/2014., 192/2-4/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Három módosító indítvány érkezett az előterjesztéshez. Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e
kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Mindegyik módosító javaslatot támogatom, befogadom, tehát nem kell külön szavazást
elrendelni.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 192/2014., 192/24/2014. számú előterjesztések alapján.

6

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 2
tartózkodás mellett megalkotja a 36/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek
bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….)
önkormányzati rendeletének megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Két fordulóban tárgyaljuk a rendeletet, akkor kerül sor a második fordulóra, ha minden
észrevétel megérkezik. A rendelet megalkotását az elmúlt 4 év eseményei indokolják. Kérem, hogy a sok helyen
dicsért címerünket egészítsük ki egy jelmondattal, és legyen Ferencvárosnak egy olyan emblémája, ami nem
csak egy szép dísz, hanem kifejezi Ferencváros múltját, jelenét és jövőjét. Ez egy programmondat is, jellemző
arról a városrészről, ahol élünk, tanulunk, szórakozunk. Várjuk a jobbító, szépítő kiegészítő javaslataikat a két
forduló között.
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság és a Gazdasági Bizottság is támogatta az előterjesztést.
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén felmerült, hogy a rendelet két évvel
ezelőtt hatályos verziójában a rendelet betartására, és ellenőrzésére sokkal szélesebb körű szabályozás
vonatkozott, sőt még bírságolásra is lehetőséget adott. A Jogi és Pályázati Irodával egyeztetve arra jutottunk,
hogy megvizsgálják a két forduló között, hogy van-e erre lehetőség, mivel ez fontos része lenne a rendeletnek.
A bizottság az előterjesztést támogatta.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is egyhangúan támogatta az előterjesztést. Egy
képviselőtársam jelezte, hogy lesznek módosító javaslatai a két forduló között.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést. Sok pontosítás, észrevétel érkezett, többek között a címer szó szerinti leírásában is van probléma,
mivel nem azt írja le, ahogyan kinéz az embléma. A két forduló között érkeznek majd ezekkel kapcsolatban
módosító javaslatok.
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat is megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta az előterjesztést.
Gyurákovics Andrea: A mellékletben látott címerrel és az Otthon, Város, Ferencváros felirattal kapcsolatban
kérdezem, hogy jól látom-e, hogy Polgármester úrnak van ilyen kitűzője?
dr. Bácskai János: Az indiszkrét kérdésre válaszolva igen, nekem már van ilyen kitűzőm, de azért nem
sokszorosítottuk, mert ez egy munkapéldány, és várom a megjegyzéseket. Szerintem a színe sem stimmel, mert
inkább kék, mint zöld, és a felirat is inkább táblaszerű, mintsem szervesen illeszkedne a címer szép grafikájába.
Ezt még nem szívesen adnám senkinek, mert nem tökéletes.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 210/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
300/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
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rendeletre vonatkozó, 210/2014. sz. előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadja, és a
kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Szabó József Zoltán aljegyző
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása
211/2014., 211/2-3/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Kérem figyelembe venni a 211/2/2014. és a 211/3/2014. sz. módosító javaslatokat.
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot érintő pontatlanságokat a módosító
indítványok orvosolják. A Humán Ügyek Bizottságának szétválasztásával a civil szervezetekkel kapcsolatos
szakfeladatok nem lettek megjelölve sem a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, sem az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság feladatai között, így a pályázatok kiírása, elbírálása, elszámolása
szerintem nem lehetséges.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság támogatta az előterjesztést, de hosszú vitát folytattunk. A
felvezetőben az hangzott el, hogy a rendeletben a jogszabályi kötelezettségek átvezetése történt, de amikor a
részletes kérdéseket feltettem, akkor kiderült, hogy nem minden esetben mennek jó irányba a módosítások.
Örülök, hogy kétfordulós lett a rendelet, talán így a felvetések is orvoslásra kerülnek. A mechanikus átvezetések
sok esetben a képviselői mozgásteret, a nyilvánosságot korlátozzák.
A rendelet elején azt írják, hogy az önkormányzat szinte mindent megtehet, amit jogszabály nem tilt, de azt
jogszabály nem mondja, hogy kedvezőbb állapotokat nem hozhat létre például a határidők tekintetében. Sok
esetben a módosítás szűkebb határidőket javasol, mint ami eddig volt a rendeletben, például a jegyzőkönyv
elkészítésével kapcsolatban. Abban, hogy miként lehet a képviselőnek információhoz jutni, egy szűkítés, illetve
egy szigorítási procedúra érzékelhető. Kértük, hogy a két forduló között ebben legyen változás.
A jegyző kinevezésével kapcsolatban is felvetődött kérdés. A tanácsnok helyett bekerül a frakciótitkár, és kimarad
a nem választott alpolgármester. Jeleztem, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat olyan, mint a mi
alkotmányunk. Ha benne marad a tanácsnoki rendszer, és a külsőleg választott alpolgármester, az nem jelenti
azt, hogy nem tudunk megegyezni abban, hogy jelenleg nem kívánjuk őket kinevezni, megválasztani. Nem lenne
szerencsés ezt kivenni a rendeletből, mert ha esetleg mégis úgy döntünk egy-két év múlva, hogy szeretnénk őket
kinevezni, akkor a Szervezeti és Működési Szabályzatot kell ismét módosítani, vagy az lesz az indok ellene, hogy
ezt nem tartalmazza. Tudom a törvényi változást, de nem biztos, hogy a leghelyesebb átvenni ennyi feladatot,
ami a polgármesternél fog koncentrálódni, hiszen az „önkormányzatiságnak” az a lényege, hogy minél nagyobb
körben döntünk bizonyos kérdésekben.
Egy „centralizálódás” is érzékelhető, a képviselői mozgástér is szűkül, határidők, információkérés tekintetében.
Nem értem, hogy miért kerül ki a Szervezeti és Működési Szabályzatból az, hogy személyes érintettség esetén
nem kérhet szót, és nem reagálhat erre a képviselő. Sok olyan elem van, ami nem a leghelyesebb.
A költségvetési koncepcióban benne maradt a polgármester feladatai között, hogy előterjeszti, miközben a
Szervezeti és Működési Szabályzatból kivettük, ez csak egy technikai probléma. Azt nem mondja a törvény, hogy
nem lehet költségvetési koncepciót csinálni, csak nem kötelező. A költségvetési koncepció van olyan fontos,
hogy nem kell feltétlenül olyannak lennie, mint a korábbi években. Irányokat, tendenciákat jó lenne a számok előtt
megtárgyalni, és ahhoz igazítani a költségvetés számait. Módosítani vagy visszamódosítani kellene a most
benyújtott javaslatot az eredetihez, annak érdekében, hogy azok a mozgásterek megmaradjanak, amik az elmúlt
évben megadattak. A bizottság támogatta, és javasolta a kétfordulós tárgyalást.
dr. Bácskai János: Végre olyan vita kezdetét látom, ami kevés ponton válik politikaivá. Az, hogy szűkítés, vagy
bővítés, az az adott kérdéstől függ. A nyilvánosság felfogásának kérdésében lehetnek eltérések, nem gondolom,
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hogy szűkíteni kellene. Frakciótitkár kontra tanácsnok kérdésével kapcsolatban az amerikai alkotmányra szoktak
hivatkozni, hogy minél rövidebb egy alkotmány, annál „strapabíróbb”. Valószínűleg a Szervezeti és Működési
Szabályzat is akkor jó, ha nem másoljuk ki az Mötv-ből az ide vonatkozó részeket, hanem csak azt tartalmazza,
ami aktuálisan a jelen korszak igényeinek megfelel. Ahogyan nagyon helyesen mondta, az hogy nincs tanácsnok,
nem azt jelenti, hogy nem is lehet. Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a tanácsnoki intézmény nem feltétlenül
szükséges, de ha lesz olyan tevékenység, személy, aki megfelel ennek a kritériumnak, akkor azonnal módosítani
fogjuk. Fordítunk a reláción, kabáthoz választjuk a gombot, és nem fordítva.
A személyes érintettség fogalma azért kerülhet ki, mert kialakult egy olyan politikai kultúra Ferencvárosban, hogy
ha valóban személyes érintettség miatt szeretne bárki szólni, akkor nyilván a levezető elnök szót fog adni. Ez egy
íratlan szabály, tulajdonképpen a képviselők dicsérete, hogy nem kell írásba foglalni. A költségvetési irányokat
meg tudjuk majd vitatni a két forduló között. Kérem, támogassák a rendelettervezetet.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2014. és a 211/2-3/2014. számú
előterjesztések alapján a kifüggesztésről.
301/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 28/2011.(X. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …./2014. (…..) önkormányzati rendeletre
vonatkozó, a 211/2014. sz. előterjesztés mellékletét képező, és a 211/2-3/2014. sz. előterjesztéseket a rendelettervezet részeként elfogadja, és a kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Szabó József Zoltán aljegyző
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
6./ 2015. évi ellenőrzési terv
212/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán aljegyző
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Szabó József: A kapacitásainkat és az elmúlt időszakban történt Állami Számvevőszék általi vizsgálatokat
figyelembe véve állítottuk össze az előterjesztést. Tegnap a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén felmerült,
hogy az ellenőrzések között átcsoportosítást kellene végrehajtani. Amennyiben ez lehetővé válik évközben, végre
fogjuk hajtani, de most azt kérem, hogy támogassák az előterjesztést.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén elhangzott, hogy az ellenőrzési csoport valóban nagyon
színvonalas vizsgálatokat végez, és nagyon jó jelentéseket kapunk. Alaposak, és jól mutatják be az éppen
vizsgált szervezeti egységet az önkormányzatnál. A problémákkal, és a továbblépési javaslatokkal együtt is
dicséret illeti az eddigi vizsgálatokat. A jövő évi vizsgálattal kapcsolatban egy elemnél tettünk észrevételt, a FEV
IX. Zrt. esetében, és az ellenőrzés céljánál. Azt írják, hogy az ellenőrzés célja: „annak vizsgálata, hogy a FEV IX.
Zrt működése során érvényesülnek-e az Alapító érdekei, a vezetői intézkedések biztosítják-e a szabályszerű, és
hatékony működést.” Az alapító érdekeinek érvényesítését hogyan fogjuk megtudni a vizsgálat végén? Le lesz
írva, hogy érvényesült vagy nem? Lesz összehasonlító táblázat? Ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy amikor a
vizsgálati jelentést olvassuk, akkor kérdezünk. Jeleztem, hogy ezt a táblázatot szeretnénk látni, és megjelöltem
három témát, amire különösen kíváncsi lennék: Ráday-Lónyay ingatlan egész menetével, a Ferencváros Kártya
Kft-vel és a beléptető rendszerrel kapcsolatban, hogy az alapító érdekeivel mennyire estek egybe, nem
jogszabályi értelemben, hanem hasznosságát tekintve. Javasoltam, hogy érdemes lenne előrébb hozni az év
során a vizsgálatot, szívesebben látnám a második negyedév vége felé, amikor már a cég 2014. évi beszámolója
megtörtént.

9

dr. Szabó József: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a második negyedévben történik meg a FEV IX. Zrt.
mérlegének az elfogadása, és a harmadik negyedév a nyárra esik. Ezért gondoltuk, hogy célszerű a negyedik
negyedévre tenni, mert tervezhetőbben folytatható le az ellenőrzés. Megígértem, hogy átnézzük, és módosításra
kerülhet a terv, ha a Képviselő-testület jóváhagyja.
Gyurákovics Andrea: A bizottsági ülésen még az is elhangzott indokként, hogy a FEV IX. Zrt-re 70 ellenőri
napot irányoztak elő, amit felelősségteljesen a negyedik negyedévben tudnak csak elvégezni.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 212/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
302/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 212/2014. sz.
előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 2015. évi ellenőrzési tervet.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: dr. Szabó József Zoltán aljegyző
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
7./ József Attila Terv területére vonatkozó Egészségügyi Terv
213/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: A József Attila Terv nem csak arról szól, hogy házakat újítunk fel, hanem egy humán terület,
aminek egy kis része az Egészségügyi Terv. Szociális érzékenységű tanárként, és egyéni képviselőként
szeretném elmondani, hogy az ezen a területen élőket személyesen fel fogják keresni a családmentorok, és
abban bízunk, hogy minél többen elmennek a szűrésre. Reméljük, hogy akik elmennek, egy olyan élményben
lesz részük, hogy a következő évben is elmennek. A hátrányos helyzetű embereket kicsit bevonjuk az
egészséges emberek körébe. A FEV IX. Zrt. fogja lebonyolítani a pályázatot.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Az Egészségügyi
Terv szűrő-, és egészségvédő programokat tartalmaz az adott területen élőknek, akik a jelenlegi statisztika
alapján 2015 főből áll, ebből 272 fő gyermek, 1491 fő aktív felnőtt, 251 fő 60 év feletti. Abban bízunk, hogy az itt
élők élni fognak a lehetőségekkel. A bizottság egyhangúan támogatta a tervet.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 213/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
303/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Szociális
városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem” elnevezésű, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 számú
kiemelt projekt keretében kidolgozott, a projekt területére vonatkozó Egészségügyi Tervet, és felkéri
Polgármester urat, hogy szíveskedjen gondoskodni a végrehajtásáról.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
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8./ Sürgősségi indítvány a Bp. IX. Gát utca 3. sz. alatti József Attila emlékhelyen kialakítandó kiállításhoz
szükséges feltételek biztosítására
221/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Ferencváros kulturális főhelyei mellé méltó emlékhelyet szeretnénk állítani József Attila
szülőhelyének, kultuszának, azzal a nem titkolt, és nem túl szerény céllal, hogy minden magyar diák legalább
egyszer forduljon meg ezen a helyen, mielőtt elvégzi az iskoláit. Ha a melléklet ilyen fekete-fehér, akkor elég lett
volna ebből egy kép is.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság napirendjére vette a kiosztott előterjesztést. Nem kulturális
szempontból vizsgáltuk, hanem a program költségeit próbáltuk megnézni. Azt tisztáztuk az ülésen, hogy most
plusz 35 millió forintot kell biztosítani a költségvetésben, és korábban már volt egy 17,7 millió forintos forrás erre
biztosítva. Ha ezt összeadjuk, akkor 52,7 millió forintos összeget jelent, ebből lesz kialakítva a József Attila
emlékszoba. Nem a költő nagysága a probléma, de ha életében ennyi pénzhez jutott volna, akkor másképpen
alakul az élete. A bizottság támogatta az előterjesztést.
Szilágyi Zsolt: Nem a kulturális részével van a probléma, hanem az 52,7 millió forint egy interaktív szobához túl
sok. A kerületben vannak más szociális problémák, amit ebből a pénzből lehetne orvosolni. Az interaktív szobát
fenn kell tartani, szoftvert frissíteni, ami költségekkel jár. Ki fogja ezt fedezni? Itt sem találtunk külső forrást, ezért
kellett az önkormányzatnak még 35 millió forintot beletenni.
dr. Bácskai János: Pál Tibornak eredeti, de nem túl jópofa hozzászólása volt, amikor az összeget és József
Attila szociális körülményeit próbálta párhuzamba állítani.
Szilágyi Zsolt képviselő úrnak igaza volna, ha ugyanazon a vágányon kellene mozognia ennek a két vonatnak, az
emlékhely kialakításának, illetve a helyi szociális problémák megoldásának. Arról kell döntenünk, hogy
Ferencvárosnak megér-e ekkora költséget egy országos hírű, nevezetességű hely kialakítása. Megértve az Ön
felvetését, mindent megteszek azért, hogy központi forrásból ehhez támogatást tudjunk szerezni, - a fenntartás
elenyésző összeg, belefér a mi költségvetésünkbe is - és a kialakítási folyamatnak minden eleme
közbeszereztetve lesz. Tervbe van véve, hogy amikor a beszerzések olyan fázisba kerülnek, – február környékén
– akkor egy előzetes ismertetőt fogunk tartani a Képviselő-testület és az érdeklődők számára.
Kállay Gáborné: Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy József Attila itt született, és a neve „egybeforrt”
Ferencvárossal, de nem sikerült még az „áttörés”. Nem tudtuk még kihasználni a felkínált lehetőséget, hogy
megteremtsünk egy „József Attila kultuszt”. Ez úgy lehetséges, ha megszólítjuk a magyar fiatalokat, és ebben
óriási a felelősségünk, hogy valóban anyanyelvvé váljon József Attila költészete. A kultúrába való befektetés
mindig megtérül, és Klebelsberg Kuno szavait idézném, aki a nagy gazdasági világválság idején is azt mondta,
hogy „minél inkább kiszélesedik a válság, annál inkább nyer jelentőséget a kultúra, az egyedüli varázsszer, amely
még halott nemzeteket is képes újraéleszteni.” Szerintem Ferencvárosnak most minden pénzt megér, hogy olyan
József Attila emlékszobánk legyen, ami meg tudja szólítani a mai fiatalokat, ehhez pedig az kell, hogy minden
szempontból a XXI. századi igényeket kielégítő, interaktív kiállítás lehessen.
Baranyi Krisztina: Alpolgármester asszonynak minden szavával egyetértek, csak végignézve ezt a koncepciót,
látványtervet, azt nem látom, hogy ez alapján hogyan teljesülnek a célok. Ez minden, csak nem XXI. századi,
széleskörű, fiatalokhoz eljutó koncepció, a plexi falat és néhány kivetítőt már régen meghaladtuk. Nem sajnálnék
erre 52,7 millió forintot, de ezzel nem fogjuk ezt a célt elérni. Szerintem ennek a költségvetésnek egy olvasata
van, hogy megpróbálják „lehúzni” az önkormányzatot.
Gyurákovics Andrea: 2015. április 10-én kezdődik a tavaszi fesztivál, aminek lehetne ez a része. A bizottsági
ülésen is elmondtam, hogy meg lehetne valósítani olcsóbban is, a képeket feltesszük a falra, és a gyerekeket
odaállítjuk, hogy olvassák el, de amint kimennek az ajtón, el is felejtik. Ez egy XXI. századi érintőképernyős
„projekt”, ami a mai gyerekeket igazán megszólítja. A szociális ellátással való összehasonlítás nem „fair”, mert
nem arról a sorról vesszük el az összeget, és ez egy magyar „projekt”.
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dr. Bácskai János: Köszönöm Baranyi Krisztina képviselő asszony hozzászólását, és ezúton követem meg az
összes képviselőtársamat, akik úgy jártak ezzel az előterjesztéssel, mint én, egyszerűen „leakváriumoztam” első
ránézésre. Mivel volt szerencsém közelebbről megismerni a tervet, higgyék el, hogy minden kortechnológiának
megfelelően fog működni. Egy órán kívül, semmilyen más hagyatéka nincs a költőnek, tehát olyan virtuális
világon keresztül kell az ő költészetét, és annak üzenetét, az itteni viszonyokat bemutatni, amit ezzel a
technikával tudnak megoldani. Ami eddig láttam, az is meggyőző volt. Ez bizalom kérdése, de „lenyúlni” nem
hagyjuk magunkat.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2014. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
304/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja a 221/2014. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az emlékhely kialakításának főbb
vonalait tartalmazó József Attila Emlékhely koncepcióját.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy a József Attila Emlékhely projekt előkészítésével és lebonyolításával
díjmentesen bízza meg a FEV IX. Zrt.-t, és felhatalmazza, hogy az erre vonatkozó szerződést megkösse.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ hozzájárul az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 4124-es során a JAT II. pályázat előkészítésére
meghatározott bruttó 57,15 M Ft összegéből bruttó 35 M Ft átcsoportosításához a 4123-as sorra, és felkéri a
Polgármester urat, hogy a költségvetés soron következő módosításakor az átvezetésről gondoskodjon.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
9./ Javaslat alapítványok támogatásairól szóló döntések meghozatalára
207/2014., 207/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós alpolgármester
207/2014. sz. előterjesztés
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Baranyi Krisztina: Nem ismerem az alapítványt. Kapott már támogatást az önkormányzattól? Az egész
országban nagyon sok cégtől, szervezettől kap pénzt az alapítvány. Ha már kapott, és nem feltétlenül szükséges
a Csángó Bál megszervezéséhez ez az összeg, akkor esetleg lehetne más szervezetet támogatni.
dr. Bácskai János: Köszönöm a kérdést, a Csángó Bálra kapott már többször pénzt az alapítvány, és mindig
szabályosan el is számol. Gazdaságilag és kulturálisan is indokolt az alapítvány támogatása. Helyesebb lenne,
ha másnak is adnánk. Nem sok olyan kérelem van, amit nem támogattunk volna.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 207/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
305/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 100.000 Ft támogatást nyújt a XIX. Csángó Bál
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megrendezése céljából, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati
rendelet 3209. számú „A polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok” költségvetési sora terhére, és
felkéri Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. január 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
207/2/2014. sz. előterjesztés
Zombory Miklós: Az óvodákban dolgozó logopédusok, gyógypedagógusok kértek pénzt, a „FERKÓ”
Alapítványon keresztül a kifizetés sokkal egyszerűbb. A melléklet tartalmazza, hogy milyen eszközöket kértek,
egyszerű alapeszközök ezek. Egyszeri 810 000 forinttal támogatnánk őket 2015. januárban, majd 5 hónapon
keresztül havi 81 000 forintot kapnának a 3143-as költségvetési sorról. 9 hónapot kértek, de az Államháztartási
Törvény nem engedte. Pedagógusként csak annyit tudok mondani, hogy támogassák az előterjesztést.
Illyés Miklós: Megdöbbentett, hogy alapvető eszközökre kérik a pénzt, hiszen a cég már egy ideje működik.
Természetesen a költségvetési soron rendelkezésre áll az összeg, és a bizottság támogatta.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 207/2/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
306/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a
„FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelmét az alábbiak szerint:
a./ a ferencvárosi óvodákban dolgozó gyógypedagógusok, és logopédusok munkavégzéséhez szükséges
gyógypedagógiai, logopédiai ellátást, fejlesztést segítő alapvető eszközök egyszeri beszerzésére vonatkozóan az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 810.000,- Ft összegben.
b./ a ferencvárosi óvodákban dolgozó gyógypedagógusok, és logopédusok folyamatos munkavégzésének
biztosításához, a fogyóeszközök pótlásához szükséges eszközök beszerzéséhez 2015. januártól 2015. májusig
tartó időszakra vonatkozóan az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére havonta 81.000,-Ft,
mindösszesen 405.000,- Ft összegben, egyben felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon az a./, valamint b./
pontban jelölt támogatások egy összegben történő kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
10./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére
214/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Zombory Miklós alpolgármester kiment az ülésteremből.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, vita a mellékleteként kiküldésre került
szerződésállománnyal kapcsolatban alakult ki, ami jelenleg a FEV IX. Zrt-vel működésben is van. A bizottság
nem támogatta az előterjesztést, ugyanakkor a szerződésállomány esetleges módosításaira tett írásos javaslatok

13

esetén, következő ülésén tárgyalni fogja a FEV IX. Zrt-vel kapcsolatos szerződéseket. Ezúton is kérem, hogy az
írásos javaslatokat juttassák el a bizottság részére.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi bizottság megtárgyalta, és
támogatta az előterjesztést.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem tárgyalta meg az előterjesztést. Nagyon figyeltem, és
szerettem volna megtudni, hogy milyen irányú módosítások hangzottak el a bizottsági ülésen, mert nekem is
rengeteg fenntartásom van ezzel kapcsolatban, mint ahogyan a 2015. évi revizori előterjesztésnél már utaltam
erre. Három szerződés van előttünk, közszolgáltatási, támogatási és megbízási szerződés, az összesen vállalt
kötelezettség 450 millió forintot tesz ki. A közszolgáltatási szerződés azt mondja, hogy vannak közvetlen és
közvetett költségek, egyéb tevékenység, bevétel és ráfordítás közötti különbözet, és az ésszerű nyereség, ezt
hívjuk kompenzációs igénynek, és ezt biztosítja az önkormányzat a cég felé a költségvetésben. A számlával
igazolt többletet – számlával egy cég mindent tud igazolni –, mint jogos kompenzációs igényt, elismerjük. Kellene
egy plusz - mínusz 5%, amit elismer a Képviselő-testület a cég felé, mert így egyáltalán nem kényszerítjük a FEV
IX. Zrt-t, hogy költségtakarítás irányába mozduljon el, mivel amennyit mond, annyit fizetünk ki, hiszen a
szerződés kötelez. A támogatási szerződés 300 millió forintról szól. A közvetett költségek fedezésére szolgál ez
az összeg, tehát bért is lehet belőle fizetni, de már a közszolgáltatási szerződésben is van lehetőség bérfizetésre,
tehát sok minden összemosódik. A szerződésből nem derül ki, hogy milyen számítások alapján kapják ezt az
összeget, és a tulajdonos – az önkormányzat – hogyan tudja ezt ellenőrizni. Jó lenne ebben tisztán látni, hiszen
mégiscsak 300 millió forintról van szó. Az a kérdés is felmerül, hogy az alapítói szándék hogyan érvényesül,
érdemes volna ezen kicsit elgondolkodni. Valamelyik előterjesztésben olvastam, hogy a végrehajtásával a FEV
IX. Zrt-t bízta meg az önkormányzat, és ezt plusz juttatás nélkül vállalja. Milyen plusz juttatás nélkül, amikor
adunk a cégnek 450 millió forintot? Az alapítónak vagy a tulajdonosnak az a szándéka, hogy a plusz
megrendeléshez plusz pénzt ad? Nagyon zavaros a dolog, ajánlom a kompenzációs igény 5%-os határának a
beépítését a szerződésbe.
Zombory Miklós alpolgármester visszajött az ülésterembe.
Mezey István: Szó szerint ezek az aggályok hangzottak el a Gazdasági Bizottság ülésén is. Szívesen vesszük a
szerződés átalakítással kapcsolatos ötleteket, javaslatokat. Kérem, hogy az ügy fontossága miatt írásban
terjesszék elő.
dr. Bácskai János: Pál Tibor képviselő úr felvetései sok szempontból jogosak. Tudomásom szerint a Felügyelő
Bizottság rendszeresen tárgyalta a FEV IX. Zrt. működését, és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság pedig a
beszámolókat, de sohasem merült fel ez a szempont, pedig helyes. Érdemesnek tartom, hogy beszéljünk róla a
jövőben, de megvárnám az ellenőrzés eredményeit, hogy mennyiben igazolja Pál Tibor felvetéseit. Minden eddigi
bizottsági vélemény és vizsgálat a FEV IX. Zrt. hatékony, és jó működését állapította meg.
Pál Tibor: Javaslom, hogy a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási és közszolgáltatási szerződésbe kerüljön
beépítésre, hogy a kompenzációs igény maximum 5%-ban térhet el a megkötött szerződési összeghez képest.
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk Pál Tibor képviselő módosító indítványáról, miszerint a FEV IX. Zrt-vel
kötött támogatási és közszolgáltatási szerződésbe kerüljön beépítésre, hogy a kompenzációs igény maximum
5%-ban térhet el a megkötött szerződési összeghez képest.
307/2014. (XII.18.) 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 214/2014.
sz. előterjesztés mellékletét képező, a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási és közszolgáltatási szerződésbe kerüljön
beépítésre, hogy a kompenzációs igény maximum 5%-ban térhet el a megkötött szerződési összeghez képest.”
(3 igen, 4 nem, 9 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
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Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 214/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
308/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja és megköti a 214/2014. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező közszolgáltatási
szerződést.
2./ elfogadja és megköti a 214/2014. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező megbízási szerződést.
3./ elfogadja és megköti a 214/2014. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező támogatási
szerződésmódosítást.
4./ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a szerződések aláírásáról.
5./ felkéri a Polgármester urat, hogy a 2015. évi költségvetés készítésekor tegyen javaslatot a határozatban
szereplő szerződések fedezetének biztosítására.
Határidő: 1-3. pont tekintetében: 2014. december 18.
4. pont tekintetében: 2014. december 31.
5. pont tekintetében: 2014. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
11./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi
Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött feladatellátási megállapodás módosítására
215/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatta az
előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
309/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja, és
megköti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Parkolási Kft. között létrejött Feladatellátási Megállapodás 215/2014. számú előterjesztés mellékletét képező 1. számú módosítását, és felkéri a
Polgármester urat, annak aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
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12./ Javaslat a „TÉR-KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának
jóváhagyására
209/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Vigaszként mondom Alpolgármester asszonynak, hogy ha egy bizottsági elnök a vita során
nem szól hozzá, annak több oka is lehet. Az egyik, hogy nincs mit mondania, a második, hogy a bizottság nem
tárgyalta, a harmadik, hogy nincs kedve dolgozni, elmondani, mi történt az ülésen.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 209/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
310/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
209/2014. számú előterjesztés mellékletét képező, a Nehru-projektre vonatkozó együttműködési megállapodás 2.
számú módosítását, és felkéri a Polgármester urat, annak aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
13./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 25. szám alatti
lakóépület rehabilitációs felújításáról
208/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Csak annyit szeretnék mondani az ellenzékiként gondolkozó képviselőtársaimnak, hogy a
városrehabilitáció nem állt le.
Mezey István: Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy a bizottság véleményét nem tudom tolmácsolni. Amikor
egyhangúan megszavaz valamit a bizottság, arról rendkívül nehéz a Képviselő-testület előtt beszélni, de a Balázs
Béla u. 25. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatban felmerült egy kérdés az újonnan
kialakítandó házban lévő átlag négyzetméterekkel kapcsolatban, és választ várok a Vagyonkezelési,
Városüzemeltetési és Felújítási Iroda vezetőjétől. Azt remélem, hogy választ kapunk arra, hogy nem túl
nagyméretű lakások kerülnek kialakításra.
Madár Éva: Pál Tibor képviselő úrnak átadtuk a választ.
Mezey István: Rendkívül jó, hogy Pál Tibor képviselő úrhoz jutott el a válasz, de nem véletlen. Szeretném egyéni
képviselőként megköszönni a Képviselő-testületnek, miszerint az 5. körzetről gondoskodik egészségügyi,
kulturális, és most rehabilitációs szempontból is. Méltó módon képviseljük Ferencváros érdekeit.
Pál Tibor: Történelmi pillanat előtt állunk, mert ez az első olyan lakóház, ami saját pénzből kerül felújításra,
hiszen korábban mindig volt fővárosi vagy országos pályázat. Sajnálatunkra magunkra maradtunk ebben a
dologban.
A helyrajzi szám nem pontos, mivel a rendeletben 27 lakás van, és 37762. helyrajzi számon szerepel az ingatlan,
de itt 28 lakás van. Az előterjesztés e.) pontjában az szerepel, hogy szociális és piaci alapú bérbeadást
tervezünk. Mi indokolja a piaci alapú bérbeadást?
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A megvalósítani kívánt, 32 darab lakás mekkora nagyságú? Ki tudtam számolni, hogy 16 lakás van 60
négyzetméter felett. Fontos, mert korábban az a vád hangzott el, hogy a 60 négyzetméter feletti lakások olyan
nagyok, hogy a szociálisan rászorulóknak nem tudjuk odaadni, itt 70 négyzetméteres lakás is szerepel. Körülbelül
a fele lakás 40-50 négyzetméter közötti, a többi pedig 60 négyzetméter feletti. Javaslom, hogy a későbbiekben,
amikor engedélyokirat kerül elénk, a mellékletében kerüljön összehasonlításra a jelenlegi lakások, és a
kialakítandó lakások száma és négyzetmétere. Kérdés, hogy feltétlenül kell-e, hogy a piaci alapú bérbeadás
bekerüljön az engedélyokiratba. Szerintem sokkal jobb lenne, ha inkább a szociális bérlakás állományunkat
növelnénk, látva azt, hogy még ma is több száz lakásigénylés van az önkormányzatnál, amit nem sikerült
kielégíteni. Az előző ciklusban volt kérdésem, hogy a bérlakás pályáztatási rendszer hogyan működik, többször
jelezték, hogy nem mindig igazságos döntés született, ki is vonultak a bizottsági ülésekről.
Görgényi Máté képviselő kiment az ülésteremből.
Mezey István: Nehéz olyan kérdésről beszélni, amiről csak én nem kaptam meg a kért anyagot, bár a felvetést a
frakciót képviselő asszony tette fel. Nem hangzott el a Gazdasági Bizottság ülésén a szociális és piaci alapú
bérlakásokkal kapcsolatos kérdés, de nem hiszem, hogy nem lehetne ezt megváltoztatni, ha az átadás
pillanatában az önkormányzat hiányt szenved a szociális alapú bérlakásokban, ami remélem nem így lesz.
dr. Bácskai János: Pál Tibor felvetése jogos, hogy miért van ennyi 60 négyzetméter feletti lakás, de tudomásom
szerint itt a meglévő feltételek ezt teszik lehetővé. Az, hogy piaci alapú bérlakásként is meg van jelölve, az nem
feltétlenül jelenti, hogy az is lesz. Több mint 1300 lakáskérelmező között bőven van olyan, akiknek a 40-60
négyzetméter közötti lakások sokkal alkalmasabbak lesznek, hiszen az átlag családlétszám 3-4 fő fölötti, én sem
szeretnék túl sok piaci alapú bérlakást látni a kerületben.
Görgényi Máté képviselő visszajött az ülésterembe.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 208/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
311/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balázs Béla u.25. szám
alatti lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási engedélyokiratát a 208/2014. számú előterjesztés
melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
14./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró épületre
vonatkozó földhasználati jog biztosítása
218/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Az előző napirendi pontnál a helyrajzi szám elírásáért elnézést kérünk, a rendeletben
szerepel rosszul, az előterjesztésben jó.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést. Viccesen fogjuk fel azt a helyzetet,
hogy a BKV Zrt. nem rendeltetésszerűen, metrónak használja a kijáratot, és ezért több mint 40 millió forintot fizet
majd az önkormányzatnak, nem túl életszerű, de elfogadjuk, egyhangúan támogatta a bizottság.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és támogatta.

17

Hidasi Gyula: A Részönkormányzatnak régen volt egy javaslata, hogy a Pöttyös utcai metrómegállónak legyen
másik kijárata is a P+R parkoló felőli részen. Az a lényege, hogy a külső kerületből érkezők beállnak a P+R
parkolóba, de nem tudnak egyből lemenni a metróba, ezért nincs kihasználva. Kérem Polgármester úrtól, hogy
gondolja át, esetleg készíttessen hatástanulmányt, próbáljunk közös gondolkodást kialakítani, hogy megérje a
másik oldalon is kialakítani a kijáratot.
Görgényi Máté: Mezei képviselőként – de nem Mezey képviselő úr hangján és gondolataival - szeretnék
megszólalni, mint a József Attila-lakótelepen illetékes. Nem értek egyet Hidasi Gyula képviselővel, hogy emiatt
nem használják a P+R parkolót, mert az egy 150%-osan kihasznált parkoló, gyakorlatilag csak egymás tetejére
nem állnak a kocsik. A két kijárattal egyetértek, korábban a Részönkormányzat felvetette, támogatható dolog.
Amennyiben erre az ügyre hatással lesz az önkormányzat, akkor érdemes megfontolni a mozgáskorlátozott
kivitelezést is, mert sok ferencvárosi metrókijárat esetében ez hiányzik.
dr. Bácskai János: Egyetértek, hogy aki ott akar parkolni, az megteszi azt a plusz 150 métert a metróig, de
minek. Javaslom, hogy teszteljük a Főváros és a kerület együttműködését, fővárosi képviselőként javasolni
fogom, hogy a feljárat készüljön el, de ez nem olcsó. Ha megkapjuk a lehetőséget a fizetős parkolási övezet
kialakítására a lakótelepen, akkor a felvetés még inkább jogos lesz, hiszen a parkoló legalább 300%-os
kihasználtsággal fog működni. Be fogok számolni az eredményekről, ha más nem, akkor az ásást mi vállaljuk.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 218/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
312/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a tulajdonában álló 38299/5 helyrajzi számú ingatlan 974 m2 alapterületű metróállomány épületére a BKV Zrt.
részére földhasználati jogot biztosít.
2./ az 1.) pontban meghatározott földhasználati jog mindaddig ingyenes, míg az épület jelenlegi fő rendeltetése
(tömegközlekedés) fennáll.
3./ a jelen határozat 1./ pontjában meghatározott földhasználati jog ellenértékét – az épület fő rendeltetésének
megváltozása esetére - 40.850.000.- Ft-ban határozza meg azzal, azt a rendeltetésváltozás időpontjában felül
kell vizsgálni és azt a rendeltetésváltozás időpontjában aktuális értékét ismételten meg kell állapítani.
4./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a jelen határozat 1-3./ pontjában meghatározott tartalommal a
földhasználati jog alapítására vonatkozó szerződést megkösse.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
15./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi
munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén felmerült, hogy a Képviselő-testület
által az első félévben kiosztandó díjak kimaradtak a munkatervből, ezért javasoltuk a 2015. áprilisi üléshez
felvenni a 2015. április 11-én kiosztandó „József Attila díj”-at, 2015. április 24-én kiosztandó „Közbiztonságért
díj”-at, és a 2015. május 6-án kiosztandó „Ferencváros Sportjáért díj”-at az előterjesztések közé. A bizottság
támogatta az előterjesztést.
Baranyi Krisztina képviselő asszony kiment az ülésteremből.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság támogatta az előterjesztést, és „konstatáltuk”, hogy
2015. január 29-én lesz az első képviselő-testületi ülés.
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Mezey István: Komoly vitát a Gazdasági Bizottság ülésén sem váltott ki a munkaterv, a bizottság támogatta az
előterjesztést.
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat is támogatta, és egyhangúan elfogadta az előterjesztést.
dr. Bácskai János: Köszönöm az észrevételeket, kiegészítéseket. Ez a munkaterv még nem kész, várjuk a
javaslatokat. Az eddig elhangzottakat befogadom, nem kell külön szavazni róla.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 206/2014. sz. előterjesztés normatív határozati
javaslatáról.
313/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. I. félévi munkatervéről

2015. január 29.
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet
módosítása
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
4./ A Ferencvárosi Óvodák és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2015. évi nyári nyitvatartási
rendje
Előterjesztő: Zombory Miklós, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
2015. február 12.
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
Tájékoztatók:
1./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2014. évi működéséről
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2014. évi működéséről
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
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3./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi működéséről
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
2015. március 5.
1./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására
Előterjesztő: Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
Tárgyalja: Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
2./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
3./ Iskolatej-program kiegészítéseként kifli biztosítása a kerületi tanulók részére
Előterjesztő: Zombory Miklós, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
4./ Közszolgáltatási szerződések módosítása
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
2015. április 2.
1./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
Előterjesztő: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
Tárgyalja: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység
támogatásáról szóló rendelet
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
3./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
4./Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
5./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-2016. nevelési évre
Előterjesztő: Zombory Miklós, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
6./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2014. évi szociális szolgáltatásairól
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2014. évi
működéséről
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
3./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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2015. május 14.
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Fuxreiter Róbert IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (I. fordulóban)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
5./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
6./ A 2015. évi kulturális tevékenységek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester,
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
7./ A 2014. évi társadalmi és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek támogatása beszámolóinak
elfogadása
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
8./ A 2015. évi civil szervezetek támogatására - alapítványok által - benyújtott pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
9./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Kállay Gáborné, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági Bizottság
Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
2015. június 4.
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
Előterjesztő: Zombory Miklós, alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
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2./ A Képviselőtestület 2015. II. félévi munkaterve
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - József Attila Terv I. ütem” megvalósításáról
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Valamennyi ülésen visszatérő napirendek
1./ önkormányzati hatósági ügyek
2./ egyedi lakás- és helyiség ügyek
3./ ingatlanértékesítés
4./ javaslat a végre nem hajtott határozatok határidő módosítására, vagy visszavonására
Határidő: 2014. december 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

(15 igen, egyhangú)

16./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 2015. évi program
216/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Baranyi Krisztina képviselő visszajött az ülésterembe.
Szűcs Balázs: Szóban kiegészíteném az előterjesztést. A térképi mellékleten ábrázolásra került a József Attila
Terv első ütemének eredménye, illetve a 2015. évre áthúzódó elemek. Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy
időközben a Gát utca 3-5. sz. alatti épülethez hasonlóan, a Lenhossék utca 7-9. sz. alatti épület műszaki átadása
is megtörtént, a színben jelölt kódja megváltozott. Egyedül a Gát utca 20. sz. alatti épület várat még magára,
illetve a zöld területi fejlesztéseknél a közös zöldek kivitelezése húzódik át 2015. évre.
Kulpinszky Eleonóra képviselő kiment az ülésteremből.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és az
elhangzott kiegészítésekkel támogatta a határozati javaslatot.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság nem tárgyalta a napirendet. Egyéni képviselőként kérdezem, hogy az
előterjesztés 2015. évi tervének 2. pontjában a bontásra előkészített lakóépületek - Balázs Béla u. 23., és Balázs
Béla u. 24. – tekintetében tervezik-e a következő évben a házak költöztetését? A következő évi költségvetés
tervezésekor is előkerül, mint szempont.
Gyurákovics Andrea: A Markusovszky park átadásával kapcsolatban a bizottsági ülésen az új kutyafuttató
kapcsán a világítás hiányosságára hívtam fel az előterjesztők figyelmét, de nem kaptam rá konkrét választ.
Szűcs Balázs: Természetesen addig nem bontunk házat, amíg nincsenek kiürítve, az előkészítésbe beletartozik
az épületben lakók, illetve helységbérlőknek a kiváltása. A park világítása pedig meg lesz vizsgálva.
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Kulpinszky Eleonóra képviselő visszajött az ülésterembe.
Baranyi Krisztina: A kutyafuttató bejárata térkövekkel van kialakítva, amik megbillennek és sár van. Ez ki lesz
javítva?
Hidasi Gyula képviselő kiment az ülésteremből.
Szűcs Balázs: Természetesen ez a probléma is meg lesz vizsgálva.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 216/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
314/2014. (XII.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja a történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelését, és 2015. évi program javaslatról
szóló előterjesztést.
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy intézkedjen a Tűzoltó u. 33/a, Kén u. 3. (2 épület) épületek kiürítésének
megkezdéséről.
Határidő: az épület-kiürítéshez szükséges források rendelkezésére állását követő 30. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy a Balázs Béla u. 25., Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti épületek felújítására
vonatkozó közbeszerzési eljárást a jogerős építési engedély, és a kivitelezéshez szükség forrás rendelkezésre
állását követően indítsa meg.
Határidő: jogerős építési engedély és a kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követő 30. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ felkéri a Polgármester urat, hogy a Kén u. 3. 2 db épület bontására vonatkozó közbeszerzési eljárást a jogerős
bontási engedély, és a bontáshoz szükség forrás rendelkezésre állását követően indítsa meg.
Határidő: jogerős építési engedély és a kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követő 30. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5./ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a Ferenc tér átépítéséhez, felújításához szükséges hatósági
engedélyek beszerzése iránt, és a kivitelezési munkálatok elvégzése iránt a 2015. évben várható források
figyelembe vételével.
Határidő: a kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követő 30. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
17./ Javaslat a LÉLEK Programmal kapcsolatos további feladatok ellátására
219/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Jancsó Andrea Katalin: Köszönöm, nem.
Gyurákovics Andrea: Melyik bizottság tárgyalta az előterjesztést?
Hidasi Gyula képviselő visszajött az ülésterembe.
Jancsó Andrea Katalin: Tudtommal bizottság nem tárgyalta.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális, Sport Bizottság szerintem is szívesen napirendjére venné az
előterjesztést, mielőtt a Képviselő-testület elé kerül, hiszen itt lakásrendelet módosításról van szó, de szociális
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területen, hiszen hajléktalanokat érint. Sürget az idő, ezért hajlandó vagyok akár rendkívüli ülés keretében is erre
sort keríteni.
dr. Bácskai János: Ha az előterjesztő beleegyezik, akkor azt javaslom, hogy a szakbizottságok tárgyalják meg
az előterjesztést. Jelenleg is 1300 lakáskérelmünk van, tehát amit képviselő asszony felvet, hogy a
hajléktalanoknak ne kelljen beállniuk ebbe a sorba, nagyon fontos alkotmányossági kérdés. Egy hajléktalan, aki
részt vesz a LÉLEK Programban, milyen értelemben kapjon előnyt azokkal szemben, akik 10-18 éve várnak több
gyerekkel lakásra.
Jancsó Andrea Katalin: Nincs kifogásom az ellen, hogy a bizottságok megtárgyalják, viszont úgy látszik, hogy
feleslegesen indítottuk el a LÉLEK programot. Nem hiszem, hogy 4 darab lakás nagy megterhelést jelentene.
Nem azt kérjük, hogy bérlők legyenek, de nem szabad elengedni ezeknek az embereknek a kezét, hanem ha
már ennyi erőfeszítést megtettek, akkor ezután is segítsük őket.
dr. Bácskai János: Képviselő asszonnyal egyetértek, és ha jól emlékszem a LÉLEK program eredetileg fél éves
programmal indult, és én is azok között voltam, akik ezt értelmetlennek tartották. Most két évnél tartunk, és senkit
nem tettünk ki azok közül, akik ebben a programban részt vesznek. Megjegyzem 2 darab, erre a célra kijelölt
lakás üres. Jó lenne ezt a kérdést alaposan kitárgyalni, mert az előterjesztés nem rossz. Javaslom, hogy a
Képviselő-testület vegye le napirendjéről az előterjesztést, és a bizottságok megtárgyalása után a következő
képviselő-testületi ülésen döntsünk róla. Addigra talán még a FESZGYI és a FESZOFE Kft. illetékes szakértő
munkatársaival történő egyeztetések is megtörténhetnének.
Jancsó Andrea Katalin: Elfogadom.
dr. Bácskai János: A napirendet bezárom, és a következő képviselő-testületi ülésen folytatjuk az előterjesztés
tárgyalását.
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.
Jancsó Andrea képviselő elhagyta az üléstermet.
dr. Bácskai János: Áldott, békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok! A képviselő-testületi ülés után
közmeghallgatást tartunk, minden érdeklődőt visszavárunk. Zárt ülést rendelek el.
Az 18. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 315-322/2014. (XII.18.) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.00 órakor bezárom.

k.m.f.

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
aljegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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