JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2015. január 29-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

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

Jelen vannak:
Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu
István, Jancsó Andrea, 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 jegyző,
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző.
Apollónia Aranka, Ádámné dr. Lévai Éva, dr. Bánfi Réka, Berner József, dr. Enyedi Mária, dr. Hosszú Károly, dr.
Kasza Mónika, Madár Éva, Mihályi György, Nyeste-Szabó Marianna, dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, Szilágyi
Imre, Tamás Beáta, T. Zuggó Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Lévai-Bagoly Ildikó - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának helyettes
vezetője, Lászay János - Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója és Ferencvárosi Parkolási
Kft. igazgatója, Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gedeon Andor – FESZGYI igazgatója, Sebők
Endre – FESZOFE Kft. igazgatója, dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft.
igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina –
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Tóth László – IX. kerületi Rendőrkapitányság, Martos
Dániel – FEV IX. Zrt. igazgató-helyettese, dr. Tasnádi Márta Éva – C.C. Audit Kft., Miskolci Zoltánné –
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, Csonka Gyula – nemzetiségi tanácsadó, dr. Kornya László,
Szoboszlai Balázs, Hidasi Gábor külsős bizottsági tagok, Berecz Dénes – FESZGYI munkatársa, dr. Ódor Éva –
FEV IX. Zrt.
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 fővel határozatképes, az ülést 15.05 órakor
megnyitom. Javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye le napirendjéről a 4. napirendi pontként szereplő,
210/2014., 210/2/2014. sz. – ” Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének „A helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….)
önkormányzati rendeletének megalkotására (II. forduló) című – előterjesztéseket, és vegye fel a napirendjére a
kiküldött 15. napirendi pont után, a zárt ülés elé, a kiosztásra került 18/2015. sz. – ”Javaslat a társasházak és a
lakásszövetkezetek számára regisztrációs és változás-bejelentési kötelezettséget előíró rendelet
megalkotásának megvizsgálására” című, 19/2015. sz. – ”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására”
című, 19/2/2015. sz. – ”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” című, 20/2015. sz. – ”Sürgősségi
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indítvány a Ferencvárosi Torna Club támogatási szerződésének módosítására” című – előterjesztéseket. A
kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Kulpinszky Eleonóra: Kérem, hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendjére az általam előterjesztett
javaslatot, amit mindenki megkapott.
dr. Bácskai János: A 18/2015. sz. – ”Javaslat a társasházak és a lakásszövetkezetek számára regisztrációs és
változás-bejelentési kötelezettséget előíró rendelet megalkotásának megvizsgálására” című – előterjesztést
javasoltam napirendre venni.
Gyurákovics Andrea: Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy holnap 15.00-17.00 óra között van az utolsó
vagyonnyilatkozat leadási időpont. Akinek még nem sikerült leadnia, azt szeretettel várjuk.
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról.
1/2015. (I.29.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetése (I. forduló)
5/2015., 5/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ 2015. évi forrásmegosztás véleményezése
7/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítására
11/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (II. forduló)
211/4-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
9/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző
6./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása
8/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ A Ferencvárosi Óvodák és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2015. évi nyári nyitvatartási
rendje
2/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
8./ Javaslat körzeti megbízotti iroda kialakításának támogatására
16/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester és Sajó Ákos képviselő
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9./ Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására
10/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Az Új Út Szociális Egyesület bérleti díj csökkentési kérelme a használatában álló Bp. IX. Gubacsi u. 21. fszt.
III. szám alatti helyiségre vonatkozóan
3/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Önkormányzati ügyintézés a rászorultaknak otthonaikban
12/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a szociális törvény módosítása miatti, központi költségvetéstől származó bevétel kiesésének
pótlására
14/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő
13./ Javaslat a Molnár Ferenc Általános Iskola tanulóinak biztonságosabb közlekedését megteremtő feltételek
biztosítására
15/2015., 15/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő
Mészáros László képviselő
14./ Döntés a Budapest IX. kerület Mester utca 43. számú ingatlan (hrsz. 37836) értékesítési pályázatának
eredményéről
17/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
15./ Javaslat a társasházak és a lakásszövetkezetek számára regisztrációs és változás-bejelentési
kötelezettséget előíró rendelet megalkotásának megvizsgálására
18/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kulpinszky Eleonóra képviselő
16./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
19/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
17./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató
munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
19/2/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
18./ Sürgősségi indítvány a Ferencvárosi Torna Club támogatási szerződésének módosítására
20/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
19./ Önkormányzati hatósági ügyek
4/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetése (I. forduló)
5/2015., 5/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Szeretettel köszöntök mindenkit és Boldog Új Évet kívánok! Kérdezem az előterjesztőt, kívánjae kiegészíteni az előterjesztést?
dr. Bácskai János: Abban a kitüntetett helyzetben vagyunk, hogy a fővárosi kerületek közül az elsők között
tárgyalunk költségvetést, noha a törvény 2015. február 15-ét határozza meg utolsó napként. Jó szokásaink
szerint két fordulóban tárgyaljuk a költségvetési rendeletet is. A tegnapi bizottsági üléseken sok kérdést kapott,
ennél sokkal kevesebb kritikát. Az előző évekkel összehasonlítva racionális, és hatékony költségvetés szeretne
lenni. A fő számokból látható, hogy a bevételi fő összeg alacsonyabb az eddigi évek megszokottjától - az okok
részletezve vannak az előterjesztésben -, emiatt a kiadási oldal is feszítettebb. A könyvvizsgálói jelentés külön
kitér arra, hogy az általános tartalék viszonylag alacsony szám, ami szintén megoldandó helyzet a két forduló
között. Szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, cégvezetőknek, képviselőknek a munkáját, akik részt
vettek a kifüggesztésre javasolt költségvetés létrehozásában. A rendelet-tervezet formailag, tartalmilag és
szakmailag is helytálló „kísérlet”, hogy a 2015. február 19-i képviselő-testületi ülésre tökéletes formába kerüljön,
szokás szerint várjuk az észrevételeket. Ajánlom az „ötletelőknek”, hogy - mivel a számok nem „kőbe vésettek”,
de jól kiszámoltak - aki szeretne pluszban valamire pénzt költeni, az jelölje meg a forrását is. Módosító
javaslatokat a két forduló között lehet tenni szóban is, és írásban is.
Fröhlich Péter képviselő megérkezett az ülésterembe.
Zombory Miklós: Öt bölcsődére fél „dietetikus” jut, aki a lisztérzékeny, tejérzékeny stb. gyerekeket próbálja
megfelelő étrenddel ellátni. A költségvetésben még egy fél „diatetikus” benne van, tehát megnyugtathatom
bölcsődevezető asszonyt, hogy így megvan az egy „diatetikus”, amit kért.
A kilenc óvoda személyi juttatásai és járulékai 6%-kal emelkednek. Az oktatási intézmények és óvodák
felújítására 200 millió forintot tartalmaz a költségvetés, bízom benne, hogy elég lesz.
Régen úgy volt, hogy az önkormányzat az egészségügyi szolgálatot fokozatosan anyagilag visszaveszi, azaz
évente 20 millió forinttal kevesebbet kapna, de szerencsére ez megváltozott és meg tudjuk tartani ezt az
összeget, ami 197 millió forint. A felújításra 20 millió forint áll rendelkezésre, amit jórészt a Börzsönyi utcai orvosi
rendelő tetőterének felújítására tervezünk. A műszerfelújításra is meg lesz az összeg, évközben igyekszünk
kigazdálkodni.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta a szakterületéhez tartozó feladatok
költségvetési vonzatait. A vita jobbára a szociális rendelet önkormányzatokat érintő plusz kiadásait feszegette,
melyek megválaszolásra kerültek. Új feladatként megjelöltem, és 7 millió forintot biztosítunk arra, hogy
egészségügyi és szociális kerületi kiadvány kerüljön a lakókhoz, amelyek tájékoztatnak a szociális törvény
módosításából adódó, az állami felelősségi körbe tartozó, valamint az önkormányzat helyi rendeletében lévő
ellátásokról. A kifüggesztéssel a bizottság egyetértett.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a költségvetést, elsősorban a rehabilitációval és a
parkolással kapcsolatban merültek fel a költségvetést tisztázó kérdések, amiket Polgármester úr megválaszolt. A
bizottság támogatta az előterjesztést.
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság is megtárgyalta a költségvetést. A
nemzetiségi önkormányzatok feladatellátásra kapott sorát a második fordulóra valószínűleg módosítani kell. A
bizottság a kifüggesztéssel egyetértett.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta a költségvetést. Tettünk némi próbálkozást arra,
hogy a költségvetés szerkezetét is át kellene alakítani, mivel másképp vannak az önkormányzati finanszírozások,
a feladatok, mint korábban. Van néhány olyan intézmény és cég – Ferencvárosi Közterület-felügyelet,
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Ferencvárosi Művelődési Központ -, akik nagy összeggel gazdálkodnak. Javasoltuk, hogy ezeket a
módosításokat a második fordulóban lássuk, szétbontunk bizonyos sorokat, hogy láthatóvá váljon pontosabban
mire mennyi pénzt adunk. Megfogalmaztam némi kételyt, hogy a két lakóház, amit ebben az évben tervezünk
felújítani, az megvalósul-e, hiszen még a kiürítés is várat magára. Polgármester úr azt mondta, hogy meglesz,
mert azért szerepel a költségvetésben.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetértett a
kifüggesztéssel.
Sajó Ákos: A Részönkormányzati Bizottság is megtárgyalta és elfogadta a rendelet-tervezetet.
Pál Tibor: A szöveges rész tartalmaz bizonyos pontatlanságot. A költségvetés 13. oldalán a parkolás ügyével
kapcsolatban a megfogalmazás nehezen érthető. Miközben valójában csökkent a szolgáltatási díj, közben itt
áremelés érthető. Javaslom, hogy ez kerüljön javításra.
A költségvetés 15. oldalán szerepel a szöveges részben, hogy a FESZOFE Kft. és FEV IX. Zrt. támogatása
csökken, ami igaz az egyik soron, de a táblában, a számoknál viszont a 3211-es és 3216-os költségvetési soron
meg 10-15 millió forintot visszaadunk nekik. Tudom, hogy más a szerződés, mert az egyik egy közszolgáltatás, a
másik pedig egy támogatási szerződés, de összességében nem csökken a támogatás, hanem ugyanannyi
marad.
Néhány évvel ezelőtt már tettem arra próbálkozást, hogy az önkormányzat PR tevékenységének arányát
próbáljuk meg csökkenteni. Ha a 3201., 3209., 3412., 3422., 3424-3427. költségvetési sorokon, az Ferencvárosi
Művelődési Központ során belül a TV, újság összegét összeadjuk, akkor ez közel 350 millió forint. Ezek olyan
tevékenységek, mint önkormányzati szakmai feladat, polgármesteri feladat, szabadidős rendezvények,
városmarketing, naptár, újság, kommunikációs támogatás. Jelezném, hogy ennek az aránya iszonyatosan nagy
az összköltségvetéshez képest. Javaslom, hogy a második fordulóra gondolja át az előterjesztő. A 8,5 millió
forintos szociális kiadvány elég furcsa, amikor az egészségügy műszerbeszerzése tartalékon van. Lehet, hogy
ebben a kiadványban akarjuk elmondani, hogy miért nincs műszer.
A felhalmozási kiadásokban minden év elején ilyen szép számokat szoktunk látni, de ennek a teljesítése a
zárszámadásnál derül ki.
A személyi juttatásra 35 millió forinttal többet költünk, mint a korábbi években, a bölcsődéknél, és az óvodáknál is
van emelkedés. Ebből a 35 millió forintból 16 millió forintot elvon az állam. Ha a második sort is megnézik a
költségvetésben, akkor azt látni, hogy ennek nagy részét vissza is fizetjük. 2014. évben a járulékok 25,6%-ot
tettek ki, 2015. évben pedig 28,6%-ot, ami nagyon magas. Tudom, hogy a köztisztviselők és a közalkalmazottak
köre másképpen működik, de nagyon nagy a különbség a juttatások között. Helyesnek tartanám, ha ebben
közelítés történne a két munkavállalói csoporton belül.
A második fordulóban remélem, hogy külön szerepel majd az általunk ellátott szociális feladatok költsége, mert
azt korábban sosem láttuk év elején, hogy mekkora összeget kívánunk egy adott juttatásra fordítani, hiszen ez
mindig egy felhasználás után visszakapott pénzzel emelkedett. Most viszont teljes mértékben meg tudjuk jelölni,
hogy az általunk adott feladatra, segélyezésre mekkora összeget kívánunk fordítani. Remélem, hogy ezután a
költségvetés egész szerkezete a törvények által nem fog minden évben változni, hogy az összehasonlítást
megnehezítse.
A revizorok készítettek egy vizsgálatot a parkolással kapcsolatban, amit a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a
következő ülésén fog tárgyalni.
dr. Bácskai János: Az ésszerűség határain belül részletesebb sorok lesznek az említett cégek, illetve
intézmények esetében, de mivel eleve feladatbázison lett kidolgozva a költségvetés, az összes sor feladatként
jelenik meg. Ha ezt hiányolja, akkor nem kellő alapossággal olvasta el a költségvetést. Mindegyik összeg mellé
egy feladattípusú kifejezés van írva.
Az ingatlan felújításoknál az a szándék, hogy befejeződjenek ez évben, a kiürítésekkel nem szokott gond lenni,
inkább a közbeszerzések húzzák az időt, illetve a használatbavételi engedélyre is sokat kell várni.
A kommunikáció 350 millió forintos arányát úgy lehetne minősíteni, ha más kerületekhez viszonyítanánk. Azzal
nem tudok mit kezdeni, hogy Ön szerint ez a szám túlzó, szerintem nem. A 8,5 millió forintos szociális kiadványt
hozza példának, ami egy kötelező feladat, hiszen olyan szolgáltatásról és juttatási rendszerről szóló kiadvány,
amit a törvény is kötelezővé tesz, és semmi értelme nem lenne a támogatási rendszernek, ha nem tudnának róla
az emberek. Behozni nem fogja az árát, hiszen például a betegségmegelőzések sem „forintosíthatók”.
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A cafetériával kapcsolatos különbségekkel egyetértek, és várom a javaslatokat, hogyan tudjuk ezt csökkenteni.
Az eddigi hozzászólásokból arra következtetek, hogy a költségvetési tervezet kifüggesztésre, vitára alkalmas.
Várunk minden hasznos módosító javaslatot a következő forduló napjáig.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 5/2015. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
2/2015. (I.29.) sz.

Határozat
A Képviselő-testület Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015.
évi költségvetésről szóló, 5/2015. sz. előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadja, és a
kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző
(11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
2./ 2015. évi forrásmegosztás véleményezése
7/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: A forrásmegosztás sosem volt ennyire békés, vita nélküli. A Fővárosi Közgyűlésben kaptunk
egy tájékoztató anyagot, 23 kerületből 17 kerületben mondtak róla véleményt, ebből 3 kerület fogalmazott meg
ellenérzést, és 14 kerület támogatta a forrásmegosztás számait. Javaslom, hogy az előterjesztést támogassa a
Képviselő-testület, hiszen ez a kerületünk számára is kedvező bevételi szám, a Főváros is növekvő adóbevétellel
számol, így a kerületet megillető rész is növekedni fog.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta az előterjesztést. A fővárosi forrásmegosztást egy
törvény szabályozza. Reméltem, hogy látva a kerületek számára milyen feladatokat rónak más törvények –
elsősorban a szociális törvények –, Polgármester úr szóvá teszi, hogy a szétosztásnál valamilyen szolidaritási elv
érvényesüljön a gazdagabb, és a szegényebb kerületek között. Most a szociális kiadásainkat a saját
bevételeinkből kell finanszírozni. Korábban a forrásmegosztásnak voltak rendező elvei, hol a lakásállományt vette
figyelembe, hol a nehéz helyzetben élők számát, próbáltuk valahogy differenciálni a Fővárosban szétosztott
pénzt. Volt esetleg erről szó? Nagyon hiányolom, hogy egy ilyen elvet nem sikerült belevinni a kerületek közötti
szétosztásban. Tudom, hogy ezt törvény szabályozza, de nem írja le, hogy ettől ne lehetne „konszenzussal”
eltérni.
dr. Bácskai János: A szolidaritás elve az egyik a sok közül, amit figyelembe lehetne venni. Utaltam arra, hogy a
korábbi években mekkora vitákat gerjesztett, kerületek közötti érdekellentéteket feszített a forrásmegosztás.
Ennek köszönhetően most csak a XIII. kerület részéről érkezett módosító javaslat, de szó sincs benne
szolidaritásról, csak egy bázisév módosító javaslat. Belátta az összes kerület, hogy nincs olyan elv, ami szerint
igazságosabban lehetne elosztani ezt a pénzt.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság elfogadta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 7/2015. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
3/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi
Önkormányzatot, és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló
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rendelet-tervezetben foglaltakat - a Fővárosi Önkormányzat által 2015. január 9-én elkészített, és elküldött
tartalommal, a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi
CXXXIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve - tudomásul veszi.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
3./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról
és kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítására
11/2015. 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 Bizottságon a fő kérdés az volt,
hogy a biztosított maximális szám ténylegesen ki lesz-e osztva a jogosultaknak. A Jogi és Pályázati Iroda
biztosította a jelenlévőket, hogy további tájékoztatásnak állnak elébe. A bizottság támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az egyfordulós tárgyalásról a 11/2015. sz.
előterjesztés alapján.
4/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ferencváros
közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól
szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII.12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2015. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés
keretében tárgyalja meg, és fogadja el.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 11/2015. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletét Ferencváros közterületein a
járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011. (XII.12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
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4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (II. forduló)
211/4-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Kérem, hogy a Képviselő-testület vegye figyelembe a 211/5/2014. sz. módosító
javaslatomat.
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság fog a civil szervezetek részére szóló
pályázatok kiírásáról és elbírálásáról dönteni. A bizottság támogatta az előterjesztést.
Pál Tibor: A bizottsági ülés után kiderült, hogy a módosító javaslatba 90%-ban bekerültek azok a módosítások,
amiket kértünk. Egy ponton van némi vita, ami formai kérdés. A módosítás 3.§ (2) bekezdésében az olvasható,
hogy „az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes”.
Jogilag ez a szöveg van az önkormányzati törvényben is, de szerintem nem túl jó megfogalmazás az, hogy
„mindent megtehet”. Javaslom finomabb megfogalmazását: „Az önként vállalt helyi közügyekben az
önkormányzat a kerület fejlődése, és a ferencvárosi lakosok érdekében olyan rendeletet alkot, és intézkedéseket
hozhat, ami a jogszabályokkal nem ellentétes.”
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és módosító javaslatot tett. A 4.§ (4) bekezdés 5. alpontját módosítaná: „Az előterjesztések
tartalmának és benyújtásának részletes szabályait polgármesteri és jegyzői intézkedés szabályozza.” A bizottság
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő módosítást: „Az előterjesztések formai
követelményeinek és benyújtásának részletes szabályait polgármesteri és jegyzői intézkedés szabályozza.”
Mezey István: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztéseket.
Sajó Ákos: A Részönkormányzati Bizottság is támogatta az előterjesztéseket.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is támogatta az előterjesztéseket.
dr. Bácskai János: Mivel mind a két bizottság módosító javaslata a tökéletesedés felé viszi a rendeletet, tehát
befogadom, nem kell róla szavazni.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 211/4/2015.,
211/5/2015. számú előterjesztések alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról.
5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
9/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Szabó József Zoltán: Ez egy technikai előterjesztés, minden évben meg kell állapítani a mértékeket,
változást nem tartalmaz, de szükséges ahhoz, hogy a kollégák változatlan formában kapják az illetményüket.
Kérem az előterjesztés támogatását.

8

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 9/2015. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
5/2015. (I.29.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
illetménykiegészítés mértékét 2015. évre a közszolgálati tisztviselők juttatásainak, és a közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 5. §-ában foglaltak szerint
állapítja meg.
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy a
közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012.
(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés
keretében tárgyalja meg, és fogadja el.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 9/2015. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 3/2015. (II.03.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők
juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
6./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása
8/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Idézni szeretnék a rendelet szöveges részéből: „Az új rendelet-tervezet megalkotása során
célul tűztük ki, hogy a jelenleg hatályos rendeletünk alapján ellátásban részesülők köre és az ellátások tartalma
lehetőleg megmaradjon, és a jelenleg ellátásra jogosultak számára minimalizáljuk az önkormányzati ellátások
rendszerében történő változást.” Remélem, hogy a gondoskodó önkormányzathoz méltó rendeletet sikerül
alkotni. Nem hiszem, hogy sok olyan önkormányzat van a Fővárosban, amely ilyen széleskörű, átfogó támogatást
nyújtana, mint a ferencvárosi szociálisan rászorultak számára. Nyilván vannak olyan részek a tervezetben, amik
módosításra szorulnak, és ezt remélem a két forduló között meg tudjuk tenni. Az új szociális törvénnyel ez a
rendelet az idő folyamán úgy össze fog „csiszolódni”, hogy gond nélkül tudjuk biztosítani a ferencvárosi
rászorultak számára a gondoskodást.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és hosszú
fejtegetést hallottunk a rászorultságról, a szociális védőháló fontosságáról. Korrekt szakmai tájékoztatást kaptunk
az állami felelősségi körbe tartozó ellátásokról, illetve 2015. március 1-jét követően az önkormányzat által
biztosított ellátásokról. A bizottság támogatta a kifüggesztést.
Kállay Gáborné: Módosításokat szeretnék javasolni a tervezetben. A rendelet-tervezet 3.§ (8) bekezdésében
található ”a 2004. évi CXL. törvény rendelkezései” szövegrészt javaslom javítani ”a 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseit” szövegrészre. A rendelet-tervezet 5.§ (5) bekezdésében található „Budapest Főváros IX. Kerület
Önkormányzata” szövegrészt javaslom javítani „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata”
szövegrészre. A rendelet-tervezet 7.§ (1) bekezdés a.) pontjában javaslom az 50%-ot 67%-ra javítani. A rendelettervezet 13.§ (1) bekezdésében található „közös költségei havonta támogatást nyújt” szövegrészt javaslom
javítani „közös költségei viseléseihez havonta támogatást nyújt” szövegrészre. A rendelet-tervezet 24/A.§ (2)
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bekezdésében található „támogatásra jogosult” szövegrészt javaslom javítani „támogatást nyújt” szövegrészre. A
rendelet-tervezet 35.§-nak címét javaslom megváltoztatni „Jogosítvány megszerzésének támogatás” helyett
„Jogosítvány megszerzésének támogatása” szövegre.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 8/2015. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
6/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló ../2015. (….) önkormányzati rendelet
megalkotásáról szóló 8/2015. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadja, és a
kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
7./ A Ferencvárosi Óvodák és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2015. évi nyári
nyitvatartási rendje
2/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Tavalyi évben az Epreserdő Óvodát újítottuk fel, idén is tervezzük egy óvoda felújítását.
Oktatási intézményekben a téli és nyári szünetekben a nyitva-, illetve zárvatartás kötelezően előírt, ezek pontos
időpontjai vannak leírva az előterjesztésben. A szünetben is van olyan intézmény, ami nyitva tart, tehát a szülők
nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem tudják a gyermeküket elhelyezni.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 2/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
7/2015. (I.29.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi óvodák
2015. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét - 2015. június 29. napjától 2015. augusztus 21. napjáig terjedő
időtartamra - az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmény neve, címe:
2015. nyári zárási idő:
Nyitási idő:
Ugrifüles Óvoda
2015. július 27. napjától
2015. augusztus 24.
Bp. 1091 Hurok u. 9.
augusztus 21. napjáig
Liliom Óvoda
2015. július 27. napjától
2015. augusztus 24.
Bp. 1094 Liliom u.15.
augusztus 21. napjáig
Méhecske Óvoda
2015. július 27. napjától
2015. augusztus 24.
Bp.1091 Ifjúmunkás u. 30.
augusztus 21. napjáig
Kerekerdő Óvoda
2015. július 27. napjától
2015. augusztus 24.
Bp. 1097 Vágóhíd u. 35-37.
augusztus 21. napjáig
Csicsergő Óvoda
2015. július 27. napjától
2015. augusztus 24.
Bp. 1096 Thaly K. u. 38.
augusztus 21. napjáig
Epres Óvoda
2015. június 29. napjától július 24.
2015. július 27.
Bp. 1098 Epres u. 10.
napjáig
Kicsi Bocs Óvoda
2015. június 29. napjától július 24.
2015. július 27.
Bp. 1092 Erkel u. 10.
napjáig
Napfény Óvoda
2015. június 29. napjától július 24.
2015. július 27.
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Bp. 1098 Napfény u. 4.
Csudafa Óvoda
Bp. 1097 Óbester u. 9.

napjáig
2015. június 29. napjától július 24.
napjáig

2015. július 27.

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi óvodák
2015. évi téli zárva és nyitva tartásának idejét - 2015. december 28. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő
időtartamra - az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmény neve, címe:
2015. téli zárási idő:
Nyitási idő:
Ugrifüles Óvoda
2015. december 28. napjától
2016. január 04.
Bp. 1091 Hurok u. 9.
2015.december 31. napjáig
Liliom Óvoda
2015. december 28. napjától
2016. január 04.
Bp. 1094 Liliom u.15.
2015. december 31. napjáig
Méhecske Óvoda
2015. december 28. napjától
2016. január 04.
Bp.1091 Ifjúmunkás u. 30.
2015. december 31. napjáig
Kerekerdő Óvoda
2015. december 28. napjától
2016. január 04.
Bp. 1097 Vágóhíd u. 35-37.
2015. december 31. napjáig
Csicsergő Óvoda
2015. december 28. napjától
2016. január 04.
Bp. 1096 Thaly K. u. 38.
2015. december 31. napjáig
Epres Óvoda
2015. december 28. napjától
2016. január 04.
Bp. 1098 Epres u. 10.
2015. december 31. napjáig
Csudafa Óvoda
2015. december 28. napjától
2016. január 04.
Bp. 1097 Óbester u. 9.
2015.december 31. napjáig
2015. december 28. napjától 2015. december 31. napjáig nyitva tartó ügyeletes intézmény
Napfény Óvoda
Kicsi Bocs Óvoda
Bp. 1098 Napfény u. 4.
Bp. 1092 Erkel u. 10.
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődei Intézmények 2015. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét – 2015. június 15. napjától 2015.
augusztus 21. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:
Bölcsődei tagintézmény neve, címe:
2015. nyári zárási idő:
Nyitási idő:
Varázskert IX./1. Bölcsőde
2015. június 15. napjától július 17.
2015. július 20.
Bp.1096 Thaly K. u. 17.
napjáig
Manólak Bölcsőde IX/14.
2015. június 15. napjától július 17.
2015. július 20.
Bp.1098 Dési Huber u. 9.
napjáig
Aprók-háza Bölcsőde IX/4.
2015. július 20. napjától
2015. augusztus 24.
Bp.1092 Ráday u. 46.
augusztus 21. napjáig
Fehérholló Bölcsőde IX./6.
2015. július 20. napjától
2015. augusztus 24.
Bp. 1097 Fehérholló u. 2-4.
augusztus 21. napjáig
Pöttyös Bölcsőde IX/10.
2015. július 20. napjától
2015. augusztus 24.
Bp.1098 Pöttyös u. 8/a.
augusztus 21. napjáig
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Hidasi Gyula képviselő kiment az ülésteremből.
Fröhlich Péter(ÜGYREND): Az előterjesztést az a jó szándék vezérelte, hogy pótolja valamilyen módon azt a
kiesést, ami a szociális támogatások megváltoztatása miatt következett be. Miután a költségvetés ezt orvosolta,
javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye le a napirendjéről.
dr. Bácskai János: Pontosítaná, hogy melyik előterjesztésről van szó?
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Fröhlich Péter: A 14/2015. sz. – ”Javaslat a szociális törvény módosítása miatti, központi költségvetéstől
származó bevétel kiesésének pótlására” című – előterjesztést, ami eredetileg a 13. napirendi pontként szerepelt.
Azt hittem, hogy az következik, de ügyrendben bármikor szavazhatunk róla.
dr. Bácskai János: Kérem, hogy szavazzunk Fröhlich Péter ügyrendi javaslatáról, miszerint a Képviselő-testület
leveszi napirendjéről a kiküldött meghívó szerinti 13. napirendi pontját, a 14/2015. sz. – ”Javaslat a szociális
törvény módosítása miatti, központi költségvetéstől származó bevétel kiesésének pótlására” című –
előterjesztést.
8/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 14/2015. sz.
– ”Javaslat a szociális törvény módosítása miatti, központi költségvetéstől származó bevétel kiesésének
pótlására” című – előterjesztést leveszi napirendjéről.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Baranyi Krisztina (ÜGYREND): Okafogyottá vált a hozzászólásom, de szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne.
Ez a költségvetéshez tartozó előterjesztés, és nem csak a szociális kiadások kiesése miatt nyújtottam be, ha
elolvasta, akkor ez Önnek is feltűnt. Az előterjesztés több száz millió forintos éves megtakarításra tesz javaslatot,
amely forrás szabadon lenne felhasználható a kerület javára tartósan, és hosszútávon. Az nem lehet érv, hogy a
költségvetés tartalmaz megoldást a bevételkiesésre, és ezért nem kell vizsgálni.
dr. Bácskai János: Elnézést, hogy félbeszakítom, de mi az ügyrendi javaslata?
Baranyi Krisztina: Kérem, hogy a Képviselő-testület vegye fel ismét napirendjére az előterjesztést.
dr. Bácskai János: Az előbb ellenkező értelmű döntés született, a szavazás eldöntötte a kérdést. A háromféle
szavazási lehetőségben benne volt az Ön által javasolt alternatíva is, ami kevesebb szavazatot kapott. Még
egyszer erről nincs értelme szavazni, de ez Szervezeti és Működési Szabályzat ellenes is. Ha valóban
költségvetési kérdés, akkor lehet kérni, hogy a költségvetés keretében tárgyaljuk az előterjesztését, és kifejtheti a
véleményét.
Hidasi Gyula képviselő visszajött az ülésterembe.
8./ Javaslat körzeti megbízotti iroda kialakításának támogatására
16/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester és Sajó Ákos képviselő
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Kaptam a IX. kerületi Rendőrkapitány úrtól egy kérést. A TESCO felajánlotta, hogy a területén
- a Soroksári úti bejárat mellett – lévő helyiséget, ami kb. 30 négyzetméter, ingyen bérbe adja körzeti megbízotti
iroda létesítésére. Rezsit nem kell fizetni, csak azt kérik, hogy építse ki az önkormányzat a telefon-, illetve
internet hálózatot, és fizessen a használatáért, emellett akár használt bútort is elfogadnak. A TESCO-nak is jó
lesz, hiszen egy biztonságot nyújt az iroda a számukra is. Tegnap megnéztem a helyiséget, a Kormányablakkal
szemben, attól néhány méterre található. Remélem, hogy a jelenlévő képviselők támogatják egy újabb körzeti
megbízotti iroda megnyitását.
Sajó Ákos: Nagyon örülök a lehetőségnek, már régi probléma a környéken, hogy nincs ellátva rendőri
felügyelettel és közterület-felügyelettel sem. Remélem, hogy új lendületet ad a környéknek, hogy felzárkózzon
Ferencváros többi részéhez közbiztonságilag is.
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dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 16/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
9/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ önként vállalt feladatként a Koppány u. 2-4. szám alatti TESCO Áruházban körzeti megbízotti iroda kialakítása
esetén vállalja az internet és telefon szolgáltatása havi díjának megfizetését, valamint a szükséges bútorzat
biztosítását.
2./ felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglaltakkal összefüggő szerződések megkötésére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
9./ Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak
delegálására
10/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Az elsődleges szempont, ami alapján javaslatot teszek az intézményi tanácstagokra, az, hogy
azok a képviselők, akik már az előző ciklusban is ezekben a tanácsokban működtek, azok továbbra is
maradjanak, hiszen már kialakították a jó kapcsolatot az intézményekkel. Az új képviselőket próbáltam úgy
összeállítani, hogy lehetőleg az adott körzetben működő képviselő kerüljön az intézménybe. Felolvasom a
javaslatomat:
Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola – Zombory Miklós,
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Illyés Miklós,
Kosztolányi Dezső Általános Iskola – Intzoglu István,
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola – Görgényi Máté,
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola – Kulpinszky Eleonóra,
Molnár Ferenc Általános Iskola – Mészáros László,
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium – Gyurákovics Andrea,
Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium – Kállay Gáborné,
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium – Görgényi Máté,
Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és
Gyermekotthon – Görgényi Máté,
Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – dr. Bácskai János,
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – Mezey
István,
Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola – Hidasi Gyula,
Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium – Kállay Gáborné,
Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola – Mészáros László,
Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola – Sajó Ákos,
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola – Sajó Ákos,
Gundel Károly Vendéglátó Ipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola – Kállay Gáborné. Szeretnék
Alpolgármesterként Ferencváros mindegyik területén részt venni valamelyik intézmény tanácsában.
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – Sajó Ákos,
Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola – Mezey István,
Patrona Hungariae Elemi, Zeneiskola, Gimnázium és Szakiskola – Kulpinszky Eleonóra,
Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium – Zombory Miklós,
Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola – Mezey István,
Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium – Hidasi Gyula,
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Turcsák Tibor Hangszerépítő Kézművészeti Akadémia, Szakközépiskola – Kállay Gáborné,
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium – Gyurákovics Andrea,
SZERSA Oktatási Központ – dr. Bácskai János,
Szent-György Média és Informatikai Szakközépiskola – Kulpinszky Eleonóra,
Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola – Illyés Miklós,
NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Illyés Miklós.
Hidasi Gyula: Mivel nem történt velem egyeztetés, ezért mind a két helyről lemondok.
Szilágyi Zsolt: A listás képviselők nem kaptak helyet. Az előző ciklusban Kassab Adonis miért kapott mégis?
Kállay Gáborné: Kassab Adonis úgy kapott helyet az előző ciklusban, mert az MSZP képviselői ugyanígy
lemondtak az intézményi tanácsi helyükről.
Intzoglu István: A Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola a választási körzetembe tartozik, és ha Hidasi
Gyula lemond a helyéről, akkor én szívesen átvállalom. Nem értem, hogy miért nem gondoltak erre a
leosztásoknál.
Mezey István: A lemondott két helyre javaslom Jancsó Andrea Katalin és Szilágyi Zsolt képviselőtársaimat.
dr. Bácskai János: Elfogadják a felajánlott helyeket?
Jancsó Andrea Katalin: Elfogadom.
Szilágyi Zsolt: Elfogadom.
dr. Bácskai János: A lehetőség megvan, „szabad a vásár”, ha szeretne valaki bekerülni egy iskolába, akkor
jelentkezzen.
Baranyi Krisztina: A két megürült helyre vagy bárhová lehet jelentkezni?
Jancsó Andrea Katalin: Melyik az a kettő hely, amiről szó van?
dr. Bácskai János: Javaslom az előterjesztőnek, hogy amennyiben van rá mód, akkor halasszuk el a döntést a
következő ülésre, ha nincs, akkor fogadjuk el így a javaslatokat.
Kállay Gáborné: Mivel az intézményi tanácsok mandátuma lejárt, ha bármelyik intézményben döntést kell hozni,
akkor nem tudják tanács nélkül megtenni. Szerintem nincs mód arra, hogy a következő ülésre halasszuk a
döntést. A Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskoláról és a Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola,
Szakközépiskola és Gimnáziumról van szó.
Baranyi Krisztina: Ha más nem jelentkezik a Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola
és Gimnáziumba, akkor én elvállalom.
Kállay Gáborné: Kérdezem Jancsó Andrea Katalint, hogy eldöntötték melyikük hová jelentkezik?
Intzoglu István: Tettem egy javaslatot a magam részéről a Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskolára, de
úgy érzem emellett „elsiklottak”.
Jancsó Andrea Katalin: Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskolát elvállalnám én, és a Zöld Kakas
Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnáziumot pedig Szilágyi Zsolt képviselő.
dr. Bácskai János: Az egyeztetésekre 10 perc szünetet rendelek el. Kállay Gáborné Alpolgármester asszony a
szobájában várja az egyeztető feleket.
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Pál Tibor képviselő kiment az üléstermből.
SZÜNET
Görgényi Máté: A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolával az elmúlt ciklusban nagyon jó
együttműködés zajlott, jó intézményi tanácsa van az iskolának, és számomra fontos, hogy ahol a
kompromisszumok előrevisznek bennünket, ott ennek teremtsük meg a lehetőségét. Mivel az MSZP frakció
elmondása alapján egyetlen kérése ez az iskola, ezért erről a helyről lemondok, és szeretném, ha Hidasi Gyula
képviselő úr elvállalná a tagságot.
dr. Bácskai János: Görgényi Máté képviselő úr megfogalmazta a lényegét ennek a szép feladatnak, hiszen
képviselőtársaim nemhogy „elugrottak” volna a feladat elől, hanem szinte harc alakult ki a helyekért. Aki járt már
intézményi tanácsban, és megérezte annak a „szellemét”, hogy mennyi mindent lehet tenni a gyermekeinkért, az
egyből megérti, hogy miért ilyen fontos ez. Külön köszönet Görgényi képviselő úr nagyvonalúságáért, hiszen 4
éves tevékenységét adja fel.
Kállay Gáborné: Hidasi Gyula elvállalja a delegálást?
Hidasi Gyula: Igen.
Intzoglu István: Már többször elhangzott, hogy igényt tartok a Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskolára.
Kállay Gáborné: A Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskolára akkor két jelentkező van, Intzoglu István és
Jancsó Andrea Katalin. A Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnáziumra
pedig Baranyi Krisztina jelentkezett. Jancsó Andrea Katalint kérdezem, hogy elvállalná-e a Közgazdasági
Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskolát?
Jancsó Andrea Katalin: Elvállalom.
Kállay Gáborné: Ezek szerint a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolába Hidasi Gyula, a Harsányi
János Szakközépiskola és Szakiskolába és a Kosztolányi Dezső Általános Iskolába Intzoglu István, a Zöld Kakas
Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnáziumba Baranyi Krisztina a delegált. A többiek
névsora változatlan.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 10/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról a kiegészítésekkel.
10/2015. (I.29.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi tanácsokba
a 2019. évi helyhatósági választásokat követő új Képviselő-testület megalakulásáig terjedő időtartamra az alábbi
személyeket delegálja:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerülete által fenntartott iskolák
Iskola
Delegált képviselő
Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola
1092 Budapest, Bakáts tér 12.
Zombory Miklós
Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
1095 Budapest, Mester utca 67.
Illyés Miklós
Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
Intzoglu István
Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.
Hidasi Gyula
Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
1096 Budapest, Vendel utca 1.
Kulpinszky Eleonóra
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Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola
1095 Budapest, Mester utca 19.
Mészáros László
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
1093 Budapest, Lónyai utca 4/c-8.
Gyurákovics Andrea
Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és
Gimnázium
1096 Budapest, Telepy utca 17.
Kállay Gáborné
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
1098 Budapest, Lobogó utca 1.
Görgényi Máté
Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon
1098 Budapest, Friss utca 2.
Görgényi Máté
Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
1092 Budapest, Köztelek utca 8.
dr. Bácskai János
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1095 Budapest, Gát utca 6.
Mezey István
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolák
Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Intzoglu István
Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
1095 Budapest, Mester utca 56-58.
Kállay Gáborné
Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
1095 Budapest, Mester utca 23.
Mészáros László
Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola
1097 Budapest, Illatos út 2-4.
Sajó Ákos
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs
Szakközépiskola
1097 Budapest, Gyáli út 22.
Sajó Ákos
Gundel Károly Vendéglátó Ipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
1097 Budapest, Ecseri út 5-7.
Kállay Gáborné
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
1097 Budapest, Timót utca 3.
Sajó Ákos
Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola
1095 Budapest, Mester utca 60-62.
Mezey István
Egyházi fenntartású iskolák
Patrona Hungariae Elemi, Zeneiskola, Gimnázium és Szakiskola
1092 Knézich utca 5-7.
Kulpinszky Eleonóra
Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium
1092 Kinizsi utca 1-7.
Zombory Miklós
Alapítványi, Nonprofit fenntartású iskolák
Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola
1096 Vendel utca 3.
Jancsó Andrea Katalin
Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és
Gimnázium
1098 Hurok utca 11.
Baranyi Krisztina
Turcsák Tibor Hangszerépítő Kézművészeti Akadémia, Szakközépiskola
1092 Ráday utca 38.
Kállay Gáborné
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium
1093. Török Pál utca 1
Gyurákovics Andrea
SZERSA Oktatási Központ
1096 Soroksári út 75-77.
dr. Bácskai János
Szent-György Média és Informatikai Szakközépiskola
Kulpinszky Eleonóra
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1096 Lenhossék utca 24.
Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola
1094 Balázs Béla utca 18.
Illyés Miklós
Magán fenntartású iskolák
NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1097 Vágóhíd utca 31-33.
Illyés Miklós
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a határozat 1. pontjában meghatározott
intézményeket és fenntartóikat tájékoztassa.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
10./ Az Új Út Szociális Egyesület bérleti díj csökkentési kérelme a használatában álló Bp. IX. Gubacsi u.
21. fszt. III. szám alatti helyiségre vonatkozóan
3/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mezey István: A Gazdasági Bizottság nem a szociális, hanem a gazdasági szempontokat kell, hogy méltassa,
ennek ellenére azt kérjük a Képviselő-testülettől, hogy az általunk is támogatott bérleti díj csökkentést adja meg.
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem tárgyalta, de az itt megfogalmazottak
egyértelműen támogatandók. Ha jól tudom, van egy nagyobb helyiség mellette, és ezt raktárként használná.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 3/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
11/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Út
Szociális Egyesület kérelmét méltányolja, és a Budapest, IX. Gubacsi út 21. földszint III. sz. alatti helyiség után
fizetendő bérleti díj összegét 250 Ft/hó + ÁFA összegre csökkenti.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
11./ Önkormányzati ügyintézés a rászorultaknak otthonaikban
12/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe.
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Szilágyi Zsolt jó ötletéből született ez a határozati javaslat. Kérem, hogy a felvetett
gondolatokra, az előterjesztésben felsorolt lehetőségek rendszerezésére, és mielőbbi kialakítására hozzuk meg a
döntést.
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Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 12/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
12/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 12/2015. számú
előterjesztésben foglalt javaslatokkal egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának soron
következő módosításával egyidejűleg a javaslatnak megfelelően gondoskodjon az ahhoz szükséges tárgyi és
személyi feltételek biztosításáról.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
12./ Javaslat a Molnár Ferenc Általános Iskola tanulóinak biztonságosabb közlekedését megteremtő
feltételek biztosítására
15/2015., 15/2/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő
Mészáros László képviselő
dr. Bácskai János: Érkezett az előterjesztéshez egy módosító javaslat 15/2/2015. számmal Mészáros László
képviselőtől. Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Baranyi Krisztina: Szeretném, ha az eredeti határozati javaslatról szavaznánk. A módosító javaslat egy dologra
jó, hogy további hónapokkal kitoljuk a jelzőlámpa megvalósítását. Az egyeztetési folyamat elindult, Madár Éva
irodavezető asszony írt a Budapesti Közlekedési Központnak, a választ várjuk. Ha a módosító határozati
javaslatát fogadják el, akkor egy egyeztetés indul el, és újra elő kell terjeszteni a telepítésről szóló előterjesztést.
Nincs értelme, hogy egy gyerekek biztonságát érintő ügyet több hónappal kitoljunk.
Gyurákovics Andrea: Az iskola Mészáros László képviselő egyéni körzetéhez tartozik. Nem kellett volna az
előterjesztés előtt egyeztetni vele, hiszen ő is elindította ezt a folyamatot? Nem hiszem, hogy „elódázásról” van
szó.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem szavazott Baranyi
Krisztina előterjesztéséről, hiszen Mészáros Lászlónak érkezett egy olyan módosító javaslata, ami sokkal
teljesebb körűen kezeli a helyzetet. A bizottság javasolja a módosító javaslatot elfogadásra.
Baranyi Krisztina: Ezzel a problémával először Jegyző úrhoz fordultam, aki azt mondta, hogy ehhez nem kell
előterjesztés, el lehet indítani a folyamatot. Nem említette, hogy Mészáros képviselő is ilyesmire készülne.
Ezután az Irodavezető asszonyhoz fordultam, személyes megbeszélést folytattunk ebben az ügyben, de ő sem
említette ezt. Tegnap a bizottság előtt azt mondta képviselő úr, hogy 2014. decemberében gondolt erre, és most
beszélt a körzeti megbízottal, de erről nem volt tudomásom. Ha lett volna, akkor egyeztettem volna vele.
Gyurákovics Andrea: Nem a Jegyző urat vagy az Irodavezető asszonyt kell megkérdezni erről, hanem a
képviselőt magát.
Baranyi Krisztina: Ennek a kerületnek ugyanolyan önkormányzati képviselője vagyok, mint az egyénileg
megválasztottak, ugyanúgy képviselem az itt lakók érdekeit, és ha problémát látok, akkor megpróbálom
megoldani, nem pedig „tapogatózom” másik 17 képviselőnél, hogy ők gondoltak-e erre. A Mester utcán nem csak
azok járnak, akik abban a körzetben laknak, én is gyakran megfordulok ott.
dr. Bácskai János: Az csak szokásjog, hogy adott esetben megkérdezzük képviselőtársunkat. Természetesen
mindannyian megválasztott képviselők vagyunk, és nem teszünk különbséget egyéni és nem egyéni képviselők
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között. A különbség abban van, hogy Baranyi képviselő asszony határozati javaslataiban nagyon jó észrevételek
vannak, ezeket legalább egyszer már szóvá tette valaki, de ez semmi ahhoz képest, ahány ötlet még van ennek
a problémának a megoldására. Ezért született Mészáros képviselő úrnak egy összefoglaló határozati javaslata,
ami arról szól, hogy bízzuk a területileg, szakmailag, jogilag illetékes szakemberekre annak a javaslat
„dömpingnek” az előkészítését, ami alapján a leggyorsabban fogunk tudni dönteni. Ha most azt választjuk, hogy
a képviselő asszonynak jónak tartott 4 határozati javaslatáról szavazunk, akkor inkább hátráltatjuk a megoldást,
hiszen 4 olyan konkrét javaslatról szavaznánk, amelyek közül lehet egyik sem az igazi. Mészáros képviselő
módosító javaslatát „globálisabbnak”, gyorsabbnak, és megoldás felé vezető útnak tartom.
Baranyi Krisztina: Megkérdezhetjük az Irodavezető asszonyt, hogy a tapasztalatai alapján melyik javaslatot
tartja gyorsabbnak?
dr. Bácskai János: Kényszeríteni nem tudjuk, de természetesen van erre lehetőség.
Madár Éva: A levél is arról szól, hogy a Budapesti Közlekedési Központ vizsgálja meg, és ha lehetséges tegye
meg a szükséges intézkedéseket. Ugyanaz az eredmény.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 15/2/2015. sz. módosító indítvány
határozati javaslatáról.
13/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete támogatva a 15/2015. számú előterjesztésben
foglaltakat, felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Fővárosi Önkormányzatnál és a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt-nél, a Molnár Ferenc Általános Iskola előtti Mester utcai útszakaszon
forgalombiztonsági eszközök (sebességcsökkentő borda, gyalogos labirint korlát, forgalomirányító lámpa)
kiépítését, és az egyeztetés eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
13./ Döntés a Budapest IX. kerület Mester utca 43. számú ingatlan (hrsz. 37836) értékesítési pályázatának
eredményéről
17/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Vörös Attila: Köszönöm, nem.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a jelenlegi áron ismételt kiírást támogatta.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 17/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
14/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ nem hagyja jóvá a Budapest IX. kerület Mester u. 43., 37836 helyrajzi számú alatti ingatlan Budapest Főváros
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 6876/10.000 tulajdoni hányadát képező
ingatlanrész értékesítését a 2014. decemberében kiírt pályázati felhívás alapján, és a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2015. január 29.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felkéri a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-t, hogy a Budapest IX. kerület Mester u.
43. számú épület önkormányzati tulajdonú ingatlanrésze értékesítésére ismételten írjon ki pályázatot.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
3./ a Budapest IX. kerület Mester u. 43., 37836 helyrajzi számú alatti ingatlan Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 6876/10.000 tulajdoni hányadát képező ingatlanrész
minimálárát 100.000.000.- Ft összegben határozza meg.
Határidő. 2015. január 29.
Felelős: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
4./ felkéri a Polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén gondoskodjon a Budapest, IX. kerület, Mester u. 43.
számú épület lakásbérlőinek kihelyezéséről.
Határidő: az adásvételi szerződés megkötését követő 8 hónap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
14./ Javaslat a társasházak és a lakásszövetkezetek számára regisztrációs és változás-bejelentési
kötelezettséget előíró rendelet megalkotásának megvizsgálására
18/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kulpinszky Eleonóra képviselő
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kulpinszky Eleonóra: A javaslat egy jobbító szándék, kérem, hogy támogassák.
Gyurákovics Andrea: Ha a megvizsgálás azt mondja, hogy lehetséges ilyen rendeletet alkotni, akkor ki lesz a
társasházban a felelős azért, hogy ezt a bejelentési kötelezettséget megtegye, illetve ha nem teszi meg, akkor
lesz-e szankcionálva? Ettől mennyire lesz jobb a nyilvántartásunk, nekünk közös képviselőknek?
Kulpinszky Eleonóra: Ezt bízzuk a vizsgálat utánra, hogy miként fogunk szabályozni különböző kérdéseket.
Először a lehetőségeket nézzük meg, és utána gondolkozzunk a továbbiakon.
Gyurákovics Andrea: Akkor az előterjesztés előtt meg kellett volna vizsgálni. A lehetőségről hogy szavazzak, ha
nem tudom, hogy lehet-e vagy sem?
Kulpinszky Eleonóra: Ez egy kérés, hogy nézzük meg, történhet-e ilyen. Semmilyen következményről nem szól
az előterjesztés, csak arról, hogy lehetséges-e. Ha lehetséges, akkor Képviselő asszony kérdése időszerűvé
válik, és megtárgyalásra kerül.
dr. Bácskai János: Ha jól értem, akkor ez nem egy oltás, hanem csak egy tabletta mellékhatások nélkül. Arról
szavazunk, hogy bevegyük-e. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 18/2015. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
15/2015. (I.29.) sz.

Határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, vizsgálja meg a társasházak és a lakásszövetkezetek
számára regisztrációs és változás-bejelentési kötelezettséget előíró rendelet megalkotásának lehetőségét.
Határidő: 2015. március 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
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15./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
19/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 19/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
16/2015. (I.29.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki, a
19/2015. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről
a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.
Határidő: 2015. február 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
16./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági
igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
19/2/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 19/2/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
17/2015. (I.29.) sz.

Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki, a
19/2/2015. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat
közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.
Határidő: 2015. február 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására benyújtandó pályázatokat
értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
-Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
-Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója
-dr. Ruzsits Ákos Jenő, aljegyző
-Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője
-Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2015. február 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
17./ Sürgősségi indítvány a Ferencvárosi Torna Club támogatási szerződésének módosítására
20/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Az „A” határozati javaslatot kérem támogatni.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 20/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
18/2015. (I.29.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Ferencvárosi Torna Clubbal 2014. június 17. napján kötött támogatási szerződés módosítását a 20/2015. sz.
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Pál Tibor képviselő visszajött az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Fontos bejelentésről feledkeztem meg. 2015. január 19-i dátummal dr. Szabó József Zoltánt
jegyzővé neveztem ki. Törvény szerint kiírt pályázat eredményeképpen, 13 pályázó közül sikerült aljegyző úrnak
elnyerni a jegyzői címet. A kinevezése határozatlan időre szól. Kívánok jó egészséget a sok munkához. Kérem a
kollégákat, és képviselőtársaimat, hogy segítsék a munkáját, hiszen Ferencváros javát kell, hogy szolgálja az
együttes munka. Jegyző úr kíméléséhez aljegyzői pályázat kiírásáról is gondoskodni kell, hiszen a munka helyes
leosztásánál nincs jobb módszer, ezért a legoptimálisabb a két aljegyző felállás lesz. A leendő jelöltek
pályázatától függ, hogy mikor kerül erre sor. Gratulálok!
dr. Szabó József Zoltán: Köszönöm Polgármester úrnak a bizalmat. Biztosíthatok mindenkit, hogy minden
erőmmel Ferencváros érdekeit szolgálva, remélhetőleg mindenki megelégedésére tudom segíteni a munkájukat.
Köszönöm.
Kállay Gáborné: Zárt ülést rendelek el.
Az 18. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 19-24/2015. (I.29.) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
dr. Bácskai János: Előre láthatóan 2015. február 19-én találkozunk a következő ülésen. Köszönöm a részvételt,
a képviselő-testületi ülést 17.10 órakor bezárom.
k.m.f.
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polgármester
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