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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2015. június 18-án 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, Halmai András, dr.
Kasza Mónika, Kozák Anikó, Madár Éva, Nyeste-Szabó Marianna, dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, Róth
Istvánné, dr. Székelyhidi Lívia, Szilágyi Imre, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi,
T. Zuggó Tünde, dr. Világos István, Megyeri Csaba, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Csárdi Antal – fővárosi képviselő, dr. Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX.
Kerületi Hivatalának vezetője, Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Lászay János - Ferencvárosi
Parkolási Kft. igazgatója, Kandolka László - Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. igazgatója, Rimovszki
Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Gedeon Andor – FESZGYI igazgatója, Tóth Betty –
Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Martos Dániel – FEV IX. Zrt. vezérigazgató-helyettese Berecz
Dénes – FESZGYI Családmentori Iroda vezetője, dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. munkatársa, Veres László –
sajtófőnök, Böröcz Ferencné, dr. Nagy Attiláné, Péter Lajos, Kvacskay Károly, Hidasi Gábor külsős bizottsági
tagok, Chernel Etelka, Nagy Anikó, Rebák Ferenc – R.F. 2004 Bt. üzletvezetője.
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, és
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülést 15.09 órakor
megnyitom. Javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendjére a 168/2015. sz. – ”A Képviselő-testület
179/2015. (V.21.) számú határozat f) pontjának visszavonása” című – előterjesztést 2. napirendi pontként, illetve
a 169/2015. sz. – ”Javaslat peren kívüli egyezség megkötésére” című – előterjesztést utolsó előtti napirendi
pontként. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
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dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 168/2015. sz. – ”A képviselő-testület 179/2015. (V.21.) számú
határozat f) pontjának visszavonása” című – előterjesztés 2. napirendi pontként történő napirendre vételéről.
233/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 168/2015.
sz. – ”A képviselő-testület 179/2015. (V.21.) számú határozat f) pontjának visszavonása” című – előterjesztést
felveszi a napirendjére 2. napirendi pontként.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 169/2015. sz. – ”Javaslat peren kívüli egyezség megkötésére” című –
előterjesztés - kiküldött meghívó szerinti - 20. napirendi pont előtti napirendre vételéről.
234/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy napirendjére
veszi a 169/2015. sz. – ”Javaslat peren kívüli egyezség megkötésére” című – előterjesztést a – kiküldött meghívó
szerinti - 20. napirendi pont elé.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról.
235/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Napirend:
1./
a) A Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
151/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
b) A Kicsi Bocs Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
150/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
2./ A Képviselő-testület 179/2015. (V.21.) számú határozat f) pontjának visszavonása
168/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása
(kétfordulós, II. forduló)
116/4-6/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) számú
rendelete Budapest IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. –
Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
160/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
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5./ Az „új globális éghajlatvédelmi megállapodás” elfogadásának kezdeményezése
158/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
156/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat Lázár Ervin tiszteletére készült szobor felállításának jóváhagyására
159/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
fordulójához
154/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat iskolatej-program kiegészítéseként kifli és túró rudi biztosítására a kerületi tanulók részére
162/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi támogatási
szerződés megkötése
163/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
11./ MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme
152/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat a 2014. évi alapítványi támogatás elszámolásának elfogadására
153/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
13./ A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
155/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
14./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtására
157/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
15./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi
munkaterve
147/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./ A HÁROM SAS 96 Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 191/2015. (V.07.) számú határozata ellen
148/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

3

17./ R. F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 14/2015. (05.14.) közter számú döntése ellen
149/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Kozák Anikó irodavezető
18./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft.
FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be történő beolvadása – II. döntés
165/2015., 165/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
19./ Döntés a Budapest IX. kerület Mester utca 43. számú ingatlan (hrsz. 37836) értékesítési pályázatának
eredményéről
166/2015., 166/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
20./ Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I.
ütem Akcióterületi terv módosítására
167/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
21./ Javaslat peren kívüli egyezség megkötésére
169/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
146/2015., 146/2-4/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester

(16 igen, egyhangú)

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Baranyi Krisztina: Tájékoztatást szeretnék kérni az előző ülésen tárgyalt, Fehér Holló utcai ügyben tett
módosító indítvánnyal kapcsolatban történtekkel. A lakóktól kapom a visszajelzést, hogy a tevékenység nem
szűnt meg, bár a rendőrség mindent megtesz, a Budapesti Rendőrfőkapitány úr ígérete teljesült a megerősített
jelenléttel. Az önkormányzat által, módosító indítvánnyal tervezett megoldás nem haladt előre. Hogyan áll ez a
dolog jelenleg?
dr. Bácskai János: 15 napon belül írásban választ kap a kérdésére, egyébként pedig türelmet javaslok, mivel a
határozati javaslat határideje 2015. június 30.
Fröhlich Péter képviselő megérkezett az ülésterembe.
Pál Tibor: Ferencvárosnak igen nagy értéke, hogy a városrehabilitáció másképpen valósult meg az elmúlt 25
évben – ebben az Önök munkája is benne van -, mint például a VIII. kerületben, tehát nem egy paneltömb jött
létre a város közepében. Igyekeztünk megőrizni a város arculatát, homlokzatát, azt az érzést, hogy Ferencváros
egy kicsit eltér. Meglepő módon – az előző ülésen is jeleztem -, hogy az Üllői úton épül a „Hotel Verdi”, ami jó
Ferencvárosnak, de két nagyon szép ferencvárosi régi épület közé, egy nagyon narancssárga – a szín mindegy,
akár piros is lehetne – kockaépület került be. A fotót megosztottam a Facebookon, és az egyik kommentelő azt
írta, hogy úgy néz ki, mint egy szennyesruha-tartókosár. Kérem, Polgármester urat, hogy készíttessen egy
folyamatábrát, amin látjuk, hogyan alakul ki egy ház arculata. Ma már annyi bizottság van, és döntési lehetőség,
hogy nehéz követni, ki dönti el, hogyan alakul ki egy ház arculata. Határozottan kérem, hogy ha ennek az
épületnek a homlokzatával lehetséges valamit kezdeni, akkor mindent tegyen meg azért, hogy ne ez legyen a
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végleges változat. Katasztrofális, ahogy kinéz az épület, és a kommentelők szerint sem odavaló. Az Üllői úti fák
„sírnak a látványtól”, ha elkészül az épület. Önmagában a szálloda rendben van, de ahogyan kinéz, az borzasztó,
érdemes elmenni oda, és megnézni.
dr. Bácskai János: Óva inteném Képviselőtársaimat, hogy szakmai, etikai, építészeti, újzenei, ízlésbeli
kérdésekbe bele szeressenek szólni. Ettől függetlenül meg fogja kapni a tájékoztatót Képviselő úr, hiszen erre én
is kíváncsi lennék. Amikor megláttam az Iparművészeti Múzeum legújabb nyertes pályázatát, majdnem
elkáromkodtam magam, de rájöttem, hogy vissza kell fognom magam, hiszen ki vagyok én, hogy megmondjam,
milyen legyen az új Iparművészeti Múzeum. Nyilván van a folyamatban olyan lépés, amikor talán kifejezhetjük a
véleményünket, de remélem, hogy nincs vétójogunk, hiszen adjuk meg a szakmának a tiszteletet. Ha a XXI.
század építészei úgy gondolják, hogy ilyennek kell lennie, akkor a politika csak kellő óvatossággal szólhasson
ebbe bele. Remélem, hogy ez így van, és nemsokára ki is fog derülni, hiszen Főépítész urat már megkértem,
hogy írja le a menetrendet. Jelenlegi emlékeim szerint sok-sok évvel ezelőttre nyúlik vissza ez a jóváhagyásszerű
elem, de ez az a terület, ahol még véletlenül sem szeretném, hogy politikai „felhangjai” vagy „alhangjai” legyenek
egy ilyen döntésnek. Tegnap az egyik bizottsági ülésen a Lázár Ervin szobor keltett különös feltűnést, de akkor is
megjegyeztük, hogy annak idején a Lenin szobrok nagyon hasonlítottak Leninre, egy mai Lázár Ervin szobornak,
nem biztos, hogy Lázár Ervinre kell feltétlenül hasonlítani.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./
a) A Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
151/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Zombory Miklós: Pedagógusként nem örülök, hogy Bolláné Vörös Ágota a pályázatát visszavonta. Az „A”
határozati javaslat feleslegessé vált, és a „B” határozati javaslat maradt, mivel érvényes pályázat nem érkezett
be, tehát az SZMSZ szerinti helyettes útján történik a Csudafa Óvoda biztonságos működése, az eredményes
pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
Illyés Miklós: Értetlenül álltunk tegnap az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén, mivel Bolláné
Vörös Ágota nem jelent meg a meghallgatáson. Az okát nem tudjuk, hiszen egy nagyon jó pályázatot
olvashattunk. A szakértői bizottság nem támogatta a szerintünk jó pályázatot, nem értjük, hogy miért, bár
kétségtelenül nyugdíj előtt álló óvodavezetőről van szó. Nem volt más dolgunk, mint a jelenlét hiányában a „B”
változatot támogatni.
Pál Tibor: Azt gondoltam, hogy Alpolgármester úr bővebben elmondja, hogy miért vonta vissza a pályázó a
pályázatát. Speciális helyzetről van szó, egy olyan vezetőről, aki 25 éve ebben az intézményben vezető, szinte
egész életében ez az egy munkahelye volt. Nincs másik pályázó, és mégis visszavonta a pályázatát, kíváncsi
lennék arra, hogy mivel indokolta. Utalva arra, amit Illyés Miklós mondott, magam is megnéztem a szakértői
véleményeket, és az egyik szakértő nem támogatja a pályázót. Megnéztem ennek az óvodának a szakmai
programjára adott szakértői véleményeket, ahol „csodákat írnak”: „Az óvoda legnagyobb értéke, ami
maradéktalanul teljesül a külső szemlélő számára is, a derűs, nyugodt, családias légkörben való nevelés, itt a
gyermekek biztonságban és jól érezhetik magukat, az alkalmazotti közösség gyermekszeretete mintaszerű.”
Kimondottan jókat írnak az óvodáról, és az a személy, aki ezt írta, illetve aki a mostani pályázatot értékelte, az
ugyanaz a személy, bár eltelt néhány év közben. Kíváncsi lennék, mert azt érzem, hogy nem egészen tiszta ez
az ügy. Egy olyan pályázó visszalép, aki felépített egy óvodát - nagy munka van abban, hogy felépült az Óbester
utca és a Kén utca együtt -,ez nekem nagyon gyanús. Szívesen meghallgatnám, hogy indokolta-e az
óvodavezető a visszalépését, mert félek attól, hogy ebben a dologban a legnagyobb áldozat az óvoda lesz, és az
a szakmai munka, ami az elmúlt években történt. Korábban is volt olyan, hogy az óvodavezető lemondott a
vezetői megbízásáról, és az önkormányzat arról döntött, hogy tanácsosi vagy valamilyen tisztséget kapjon.
Ebben az esetben van ilyen szándék? Beszéltek erről esetleg az említett személlyel?
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Felolvasok a szakmai vélemény összegzéséből néhány sort, amit korábban a vezetőről írt az a szakértő, aki most
egészen mást írt: „Az óvodavezető nagy teherbírású, munkájában céltudatos, magas szakmai képzettségű. A
személyiségében megvan a vezetéshez szükséges karizmatikus erő, a felvállalt feladatok megvalósítása
érdekében elkötelezett.” Valamiért nem stimmel, hogy miért adta vissza a pályázatát a jelenlegi pályázó.
dr. Bácskai János: Meglep Képviselő úr felszólalása. Ez az a terem, ahol nem kell félni. Azt mondja, hogy
gyanús a visszalépés, nem tiszta a „menet”, szerintem az Ön felszólalása jellemezhető ezekkel a jelzőkkel. A
tegnapi szakbizottsági ülésen minden lehetősége meglett volna arra, hogy ezeket a kérdéseket feltegye.
Megkérhette volna a bizottság elnökét, a Jegyzőt vagy engem, hogy Bolláné Vörös Ágotát hívjuk meg, és mondja
el a saját véleményét, de visszautasítom, hogy gyanúsítgat és sejtet olyan dolgot, amiről nincs meggyőződve.
Szeretném, ha nem tenne ilyeneket, és ha bármiféle gyanúja van, akkor azt tárja a nyilvánosság elé itt és most.
Ez felháborító!
Zombory Miklós: Engem is bánt a visszalépés, hiszen a munkakapcsolatom Ágotával 16 éves, hiszen mindenki
tudja, hogy Alpolgármesterként ez a második ciklusom. Nehéz körülmények között dolgozik a Kén utcában, 40
évig foglalkozott gyerekekkel, én csak 32 évig, tehát 8 év az ő javára. Sajnos a saját nevelési közössége, szülői
közössége nem adott neki „zöld lámpát”, nagyon sok „fék” van benne. Egyéni személyes beszélgetés kapcsán a
végső lökést a szakértői bizottság adta. Az 5 évvel ezelőtti anyagot én is elkértem, de azóta Ágota kicsit
belefáradt, a további 5 év már sok lett volna. Pályázatában is aláhúztam néhány dolgot, ha Képviselő úr szeretné,
szívesen megmutatom.
dr. Bácskai János: Ilyen esetben meg kell keresni az érintettet, és meg kell kérdezni, hogy mi az igazi oka, mi
ezt megtettük, és felajánlottuk neki azt a pozíciót, amit Képviselő úr említett. Két hét gondolkodási időt kért, de
ezen kívül egyebeket is felajánlottunk, ami az ő kérésére nem publikus. Igyekszünk megbecsülni, értékelni azt a
40 évet, amit ebben a szolgálatban eltöltött, és segíteni szerettük volna. Nem tudok részletesen beszámolni a
tényleges okokról, ennyit „kötött az orrunkra”. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 151/2015. sz.
előterjesztés „B” határozati javaslatáról.
236/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csudafa
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
Csudafa Óvoda biztonságos működése (óvodavezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján
történik, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csudafa
Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a Polgármestert, hogy a
magasabb vezetői pályázat kiírásáról a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
b) A Kicsi Bocs Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
150/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
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Zombory Miklós: Örülök, hogy szebb „vizekre eveztünk”. Nagyné Dobó Erika érvényes pályázatot adott be, és
minden szinten „zöld lámpát” kapott, az óvodai testülettől, a szülőktől, a szakértői bizottság egyértelműen
támogatta. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság meghallgatta a pályázót, úgy éreztem, hogy
mindenkinek nagyon tetszett a kiegészítése, egyhangúan támogatták. Mivel a bizottság már meghallgatta, kérem,
hogy még egyszer ne hallgassuk meg a jelöltet, bízzunk a bizottság szakmai tudásában.
Illyés Miklós: Alpolgármester úr elmondta, hogy mi történt a bizottsági ülésen. Sok kérdés nem hangzott el, a
pályázó jól összefoglalta a szándékait, és más jelölt híján tekintsünk el a meghallgatástól. A bizottság
egyhangúan támogatta az „A” határozati javaslatot.
Zombory Miklós: A határozati javaslat 3. pontja kiegészítve így hangzik:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyné Dobó Erika
illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 397
800,- Ft/hó összegben állapítja meg. Illetményének összetétele:
-garantált illetmény:
298 349,- Ft
-diff. magasabb vezetői pótlék
99 450,- Ft
-kereset-kiegészítés
------------- Ft
-összesen 100 Ft-ra kerekítve:
397 800,- Ft
Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlékrésze, és a kereset-kiegészítés éves értékelés alapján,
kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra.”
Jó egészséget kívánok és kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa a határozati javaslatot.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 150/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról az elhangzott kiegészítéssel együtt.
237/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kicsi
Bocs Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
eredményes pályázat alapján Nagyné Dobó Erikával határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesít
óvodapedagógus munkakörben és 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-éig, 5 éves határozott időtartamra
megbízza a Kicsi Bocs Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyné Dobó Erika
illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 397
800,- Ft/hó összegben állapítja meg. Illetményének összetétele:
-garantált illetmény:
298 349,- Ft
-diff. magasabb vezetői pótlék
99 450,- Ft
-kereset-kiegészítés
------------- Ft
-összesen 100 Ft-ra kerekítve:
397 800,- Ft
Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlékrésze, és a kereset-kiegészítés éves értékelés alapján,
kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
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dr. Bácskai János: Kérem, hívjuk be a pályázót.
Nagyné Dobó Erika pályázó belépett az ülésterembe.
dr. Bácskai János: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17
egyhangú szavazat alapján úgy dönt, hogy a Kicsi Bocs Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó
pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Nagyné Dobó Erikával határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyt létesít óvodapedagógus munkakörben, és 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-éig,
5 éves határozott időtartamra megbízza a Kicsi Bocs Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak
ellátásával. Gratulálunk!
Nagyné Dobó Erika pályázó elhagyta az ülésteremet.
2./ A Képviselő-testület 179/2015. (V.21.) számú határozat f) pontjának visszavonása
168/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Zombory Miklós: Az előterjesztés a FESZ Kft. határozat visszavonási kérelme, tekintettel arra, hogy a
névváltoztatással járó többletköltség nem áll arányban a rövidített elnevezés bevezetéssel járó technikai
könnyítésekkel. Megmaradnak a régi bélyegzőnél, a hosszabb változatnál, és kérik a régi határozat
visszavonását.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 168/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
238/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 179/2015.
(V.21.) számú határozatának f) pontját visszavonja.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása
(kétfordulós, II. forduló)
116/4-6/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Kérem, hogy a módosító javaslatokat vegyék figyelembe.
Pál Tibor: Természetesen a kiosztásra került 116/6/2015. sz. módosító javaslatot a Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság nem tudta tárgyalni, de egy ilyen pályázatot minden józaneszű képviselő támogat, hiszen szinte ingyen
hozzájutunk két nagy mértékű felújításhoz. Javaslom, hogy támogassa a Képviselő-testület.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság vita nélkül fogadta el az előterjesztést, kicsit gyanús
is már, úgy látszik, hogy nagyon jó költségvetéseket készítünk.
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Baranyi Krisztina: Az előterjesztésben 4 200 000 forintos bevételcsökkenés szerepel el nem számolható projekt
költség miatt, ami a FEV IX. Zrt. büntetése a József Attila Tervvel kapcsolatban. Mivel szerződésünk van a FEV
IX. Zrt-vel a pályázat kezelésére és menedzsmentjére, miért az önkormányzatnál jelentkezik ez bevétel
csökkenésben?
A Ferencvárosi Parkolási Kft. 14 200 000 forinttal még az eddigieknél is többe került. Az önkormányzatnak most
már szinte semmilyen bevétele nincs parkoltatásból. Remélem, hogy az összeolvadáskor kapunk arra választ,
hogyan kívánja ezt kezelni a FEV IX. Zrt.
Ha 75 millió forinttal csökkentjük az általános tartalékot, akkor a biztonságos működést ez nem veszélyezteti?
dr. Bácskai János: Várom Képviselő asszonytól, hogy „mit érdemel az a bűnös, akinek a záloga a kezében
van”. Kíváncsi vagyok, hogy mit csinálna a FEV IX. Zrt-vel, egy olyan céggel, aki a közel 3 év alatt a 3 milliárdos
pályázat levezénylésénél annyi hibát vétett, hogy 4 milliós összeggel kell jótállnunk a tevékenységéért. Ennyi
pénz szabályos elköltésénél előfordulhatnak ki nem kényszerített hibák is. Mire gondolt Képviselő asszony?
Különböző tüntetési szankcionálási lehetőségeink vannak, várom a javaslatait.
Jelenlegi tudásom szerint több mint 900 millió forint a bevétele a ferencvárosi parkolásnak évente. Ez nálam a
„szinte semmi”-től különbözik.
A 75 millió forintos pályázati önrész biztosítása nem veszélyezteti Ferencváros működését.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 116/4/2015. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 0 nem, 4
tartózkodás mellett megalkotja a 24/2015. (VI.22.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 116/4/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
239/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés összegének 38.093 eFt-tal történő csökkentésére
vonatkozó módosítását, és felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés megfelelő módosításáról
gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 116/6/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
240/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kormány
1371/2015. (VI. 4.) számú határozatában foglaltak alapján jóváhagyja az Ferencvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Lenhossék utcai épületének energetikai korszerűsítésére, valamint a Ferencvárosi
Művelődési Központ Haller utcai épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozó projektek végrehajtását, és
felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtételére, egyben felhatalmazza a támogatási szerződések aláírására.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Rossz gombot nyomtam, igennel szerettem volna szavazni.

9

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) számú
rendelete Budapest IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti
pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I.
forduló)
160/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: A tegnapi bizottsági ülésen kimerítő előadást láthattak ezzel kapcsolatban.
Szilágyi Zsolt: A tegnapi bizottsági ülés után jutottak a tudomásomra a következő információk. 2008-ban, a
„Gegesy Ferenc érában” a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolát megvásárolták 5,6 milliárd forintért úgy, hogy
az önkormányzatnak nem volt ennyi pénze. Utána gyorsan az Olympia Group cégcsoportnak továbbadta, amiért
10%-ot kapott. Ez azért volt jó a cégnek, mert a kerület kedvezményezhet a lakóövezetté történő területi
átminősítésben, másrészt a Honvédelmi Minisztériumnak nem kellett pályázatot kiírnia, nem kellett
megversenyeztetnie az eladásra ítélt ingatlant. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint a IX. kerületi
önkormányzat és a Honvédség között megkötött szerződés színlelt jellegű volt, mivel kizárólag azért jött létre,
hogy az Üllői úti főiskola területét beépíthessék, ezért a szerződés semmisnek tekinthető. Ez BTK-s döntés, a
PTK-n keresztül van bírósági döntés az ügyben?
2014. év nyarán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emeltek vádat az értékbecslő és
két ügyintéző ellen. Az ingatlanok továbbértékesítése, és a Honvédelmi Minisztérium által teljesített kifizetések
miatt továbbra is nyomoznak az ügyben. Befejeződött a nyomozás? Van bírósági határozat?
Az Olympia Group vásárolta meg a területet, aki a Nanette Real Estate Group leányvállalata, majd ők eladták a
részesedést annak, akinek volt már részesedése a Taltoring-ban is. Ezekben a cégekben holland, amerikai
cégbejegyzések vannak, az egyetlen elérhető ember a cégnyilvántartásban, egy telavivi cég. A nyomozás
lezárult? Van bírósági határozat?
A bontási engedély két éve lejárt, és az építési törmelékeket el kellett volna szállítani a területről. Tegnap a hölgy,
aki a bemutatót tartotta, azt mondta, hogy megkezdődött a törmelékek elszállítása, de két éve senki nem nyúlt
hozzá. Megkérdeztem, hogy az azbesztet, amivel a laktanya szigetelve volt, elszállították-e, mire azt mondta,
hogy igen. Felhívtam a Kormányhivatal Természetvédelmi- és Vízügyi Főhatóságát, akik nem tudnak erről.
Küldözgettek mindenfelé, körülbelül 6 telefonszámot hívtam fel, senki nem tudott információt adni ezzel
kapcsolatban. Még egy számot kaptam az ülés előtt, de őket még nem tudtam hívni.
1 millió forintos bírságot kapott eddig a cég, hogy szállítsa el a hulladékot, ami milliárdos összegeknél elég kicsi,
de nem teljesítette.
dr. Bácskai János: Annak idején én is „vadászkutyaként” nyomoztam bizonyos ügyekben, de azt a céget sem
azért nem szerettük, mert izraeli volt, hanem azért, amit csinált. Nem jó irány, hogy aszerint minősítünk cégeket,
hogy honnan jött, aszerint kell minősíteni, hogy mit csinált. Ha a törmeléket nem szállítja el, az egy kitétel lehet.
Ha valakinek nincs arról tudomása, hogy elszállították az azbeszttörmeléket, az nem jelenti azt, hogy nem
szállították el. Mi tudomásunk szerint elszállították, Jegyző úr majd megerősíti, hogy van erről dokumentum.
A büntető ügynek nincs még lezárása, ha a per lezárul, akkor valószínűleg az önkormányzatra is vonatkoznak
majd bizonyos kitételek.
A jelenlegi törmelék elszállításával kapcsolatban Jegyző úr tud felvilágosítást adni, hogy kit, hányszor, és
miképpen szólíthat fel az önkormányzat arra, hogy a területén található törmelék ne maradjon ott tovább.
Ha szóban nem sikerül mindenre válaszolni, Képviselő úrnak akkor is meg fogjuk adni a válaszokat.
dr. Szabó József Zoltán: Büntetőjogi ítélet még nem született, az még folyamatban van. A polgári peres ügyben,
amiben a semmisségről dönt a bíróság az elsőfokon született ítéletet megfellebbezte. A másodfokú bíróság
tegnap kötelezte az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására, bizonyítás kiterjesztésével. Ez egy nagyon
bonyolult és összetett ügy, a büntető és a polgári része sem zárult még le jogerősen.
Az építési törmelék még van a területen, de azbeszttartalmú már nincs. Kiszabtuk a bírságot, ami a hatóság
kezében a leginkább motiváló eszköz. Megfellebbezték, a másodfokú bíróság csökkentette a bírság összegét
800 000 forintra, erre fizetési haladékot kértek, de időközben rendezték a tartozást, az összeg befizetésre került
az önkormányzathoz. Mivel az az érdekünk, hogy az építési törmelék eltűnjön a területről, bizonyos türelmi időt
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biztosítottunk. Biztosítom Képviselő urat, hogy addig fogjuk bírságolni, amíg az építtető beruházó eleget nem tesz
az építési törmelék elszállítási kötelezettségének. A hatóság mindig intézkedett, és intézkedni is fog ez irányba.
Szilágyi Zsolt: Nem minősítettem a céget, csak holland és amerikai cégről beszéltem, és a képviselőjük, akit el
lehetne érni, annak telavivi címe van megjelölve.
Ha másodfokon még nincsen döntés, akkor most miről döntünk? Ha semmissé fogják tenni a szerződést, akkor
minden borul.
dr. Szabó József Zoltán: Az, hogy milyen döntés születik az ügyben, a Szabályozási Terv lényegét érdemben
nem befolyásolja. Az önkormányzat jogosult a Szabályozási Tervben bizonyos területek szabályozására. A
tegnapi bizottsági ülésen részletesen ismertetve lettek a tervek, amelyeket ez a beruházó valósítana meg. Ha
elfogadásra kerül a Szabályozási Terv, akkor más is csak ezen beépítési paraméterekkel, és módon tud majd ott
beruházni. Az, hogy ki fogja elvégezni és mikor, nem befolyásolja a Szabályozási Terv létjogosultságát.
Pál Tibor: Az előttünk lévő előterjesztés a bizonyítéka annak, hogy amikor az önkormányzat ezt az ingatlant
igyekezett megszerezni, akkor jó lépést tett a kerület fejlődése szempontjából. Látszik, hogy ez egy piacképes
terület, nagyon jól lehet hasznosítani. Ez az előterjesztés szerintem a ciklus legfontosabb előterjesztése. Át
lehetne ugrani egy szavazással, de fontos megérteni, hogy most arról döntünk, hogy az elkövetkező 20-25 évben
hogyan fog kinézni Ferencváros arca, a Könyves Kálmán körúttól a Vasúti hídig. Olyan fontos döntés ez, mint
amikor a Világkiállításról döntöttünk, akkor még nem volt tapasztalatunk arról, hogyan kell ezt csinálni. Vannak
kérdéseim, és szívesen hallanék egy tájékoztatót arról, hogy mit mondott a beruházó, milyen elképzelései
vannak, mert az előterjesztésben csak az általános rész található. Ha vannak ilyen információik, akkor osszák
meg velünk.
A Főváros által elfogadott rendezési szabályzat és a kerületi terv eltér egymástól. Mi az eltérés a kettő között?
Volt egyeztetés a MÁV-val? Sikerült valamit elérni, azzal kapcsolatban, hogy a vasút ne válassza szét a kerületet
a Könyves Kálmán körút, és az Ecseri út között? Esetleg lehetne egy újabb átjárót nyitni a vasút alatt.
Ezen a területen az önkormányzatnak van szándéka valamikor egy saját intézményt létrehozni? Ez fontos
kérdés, mert a fejlesztő szempontjából ezt számításba kell venni a pályázatoknál.
A tanulmányban szerepel a kerékpárút, de a rendeletben kevésbé láttam. A tanulmányban szerepel a P+R
parkolónak az a kitétele is, hogy nem számít bele a rendes parkolóhelybe, ezt sem találtam. Ezek direkt nem
kerültek bele?
A Szabályozási Tervben szerepel az üzemanyagtöltő állomás. Ha a környező utakat megnézzük, 6-7 benzinkutat
is össze lehet számolni. Miért kell erre a területre még engedélyezni? Ha pedig engedjük, akkor legyen ez minta,
és nem a hagyományos, hanem elektromos töltőállomás.
Szívesen vettem volna, ha erre a városrészre névjavaslatunk is lenne, hiszen itt egy önmagában külön városrész
fog épülni.
Nem szeretném, ha az ízlésvilágunkat vetnénk össze, de szívesen olvastam volna a szöveges részben, hogy
stílusát tekintve, építőanyag tekintetében, arculatában mit szeretnénk, hogy megvalósuljon. Tudom, hogy ez nem
a mi területünk, de az előterjesztésnek az a lényege, hogy milyen lesz ez a városrész 20 év múlva, ez most fog
eldőlni, hogy milyen funkciókat engedünk, és milyen mértékben. Nagy örömmel olvastam a 14. §-ban, hogy a
kerti szabad lépcső, és lejtő engedélyezett. Egyik területen nagyon pontosan megmondjuk, hogy mit
engedélyezünk, a másikon pedig nagyvonalúak vagyunk. Mi ennek az oka? Ha az az oka, hogy már vannak
beruházók, akkor erről „meséljenek”, hogy milyen elképzelések vannak.
Szűcs Balázs: A tegnapi bizottsági ülésen a beruházó képviselője nem vett részt, csak a tervező, aki egyeztet a
tulajdonossal, hogy ha hatályba lép az új szabályozás, akkor meg tudják kezdeni a kivitelezést. Ha figyelmesen
olvassák, akkor kiderül a címből, hogy ez már nem KSZT, hanem KÉSZ, azaz Kerületi Építési Szabályzat. Ez azt
jelenti, hogy a Kerületi Szabályozási Terv még egy letűnt, múltbéli jogszabályrendszer meghatározásrendje volt,
viszont az új Kerületi Építési Szabályzat már a Fővárosi Önkormányzat által elfogadott, Településszerkezeti Terv
és Fővárosi Rendezési Szabályzat kritériumai alapján készült. Ebben a fővárosi szintű jogszabályban, a
Településszerkezeti Tervben kerültek pontosan meghatározásra azok az útvonalak, amiket Képviselő úr hiányol,
ugyanis a MÁV nem járult hozzá, hogy az Albert Flórián út folytatásaként, felszín alatti, vagy felszín feletti
kapcsolatként közúti gépjármű közlekedés történhessen. Amikor a Képviselő-testület szavaz az első fordulós
kifüggesztésről, az Államigazgatási Eljárás keretében a MÁV is nyilatkozni fog a terv megfelelőségéről.
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A kerékpáros forgalomra vonatkozó szabályokat külön nem kell megismételni, hiszen az a Fővárosi Rendezési
Szabályzatban került rögzítésre. Lényegesen szélesebb, új közterületeket kell ennek alapján kiszabályozni, mint
a múltban, hogy fasorokat, kerékpárutakat is lehessen létesíteni. A P+R parkolóra is a Fővárosi Rendezési
Szabályzat paraméterei az irányadóak.
A legnagyobb különbség a korábbi övezeti besorolások között, a funkcionális besorolás. Ez év elejéig, a hatályon
kívül helyezésig, katonai területként volt övezetileg nyilvántartva, most intézményi övezetbe sorolták a területet,
lehetőséget adva irodaházak, lakóépületek, és töltőállomások építésére is. A mai napig jelentkezik igény
töltőállomások építésére, felesleges ezt a kötöttséget beletenni a rendeletbe, hiszen az Üllői út mentén, a
reptérnek köszönhetően továbbra is jellemző az igény.
Ha ilyen alaposan ismeri a kifüggesztésre szánt tervet, akkor el kell mondjam, hogy a terület peremén a
lakófunkció ki van zárva, tehát ilyen módon a konfliktus minimálisra van csökkentve.
dr. Bácskai János: Nem tudok olyan tervről, hogy lenne bármilyen önkormányzati funkció a területen, de ha
Képviselő úrnak van jó ötlete, szívesen vesszük. Közben mi „ötleteltünk”, például egy „önkormányzati hajóhinta”
jól mutatna, amit a kollégák és a képviselők ingyen használhatnának. Komolyra fordítva a szót, jogos felvetés,
hogy lesz-e neve a területnek.
Szűcs Balázs: A Népliget nem áll meg kerület határoknál, hiszen jelenleg a Volánbusz pályaudvar is, illetve a
mellette lévő irodaház is Népliget néven funkcionál. Szerintem ez a Népliget épített része, és a vele szemközti X.
kerületi zöld terület pedig maga a Liget rész, tehát az elnevezés már létezik.
dr. Bácskai János: Mindent át lehet nevezni. Ha már a tulajdonos el kezd építkezni, akár egy névpályázatot is ki
lehet írni. Kedvemre való lenne, ha valamilyen jó nevet találunk ki.
Mikor és hol tud beleszólni szépészeti kérdésekbe az önkormányzat, például a „Hotel Verdi” esetében?
Szűcs Balázs: Önkormányzatunknál működik a Tervtanács, amire minden érintett képviselő rendszeresen
meghívást kap, és számosan meg is jelennek. Minden épület a Településképi Véleményezési Eljárásban, a
Tervtanács előtt, részletesen „kivesézésre” kerül. Ezen az ülésen mindenki kérdezhet a tervezőtől, el tudjuk
mondani, hogy egyes tervezési folyamatot milyen korábbi fázisok előztek meg. A „Hotel Verdi” esetében, amikor
még nem egy szemetes kosárra hasonlított, hanem egy kockás füzetre, nagy előrelépéseket lehetett elérni a
beruházónál, aki szűkös költségvetéssel próbált a homlokzaton spórolni, és a kőburkolat szépségével sikerült
rávenni, hogy illeszkedjék minőségében az Üllői út arculatába. Természetesen minden más szempontot is
figyelembe vesznek a Tervtanács ülésén, és Polgármester úr kezében van a döntés joga, hogy az ajánlást
meghallgatva, a Településképi Véleményhez hozzájárul vagy sem.
dr. Bácskai János: Emiatt is kérem képviselőtársaimat, hogy járjanak a Tervtanács üléseire, nagyon izgalmas,
sokat lehet tanulni, sokat fejlődhet az ember ízlése a modern művészetekre vonatkozóan, és sokkal toleránsabb
lesz. Ha még időben jelzik felém az aggályaikat, amikor meg kell hoznom a nehéz döntést – sajnos még nem
sikerült lepasszolni ezt a felelősséget -, akkor még tudunk rajta változtatni.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 160/2015. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
241/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
a./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
160/2015. sz. előterjesztés 2. számú mellékletét képező, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. –
Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési
Szabályzatáról szóló …/2015.(….) rendelet tervezetét elfogadja és a kifüggesztéssel egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző
b./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom
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vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat teljes egyeztetési eljárásban
történő lefolytatását jóváhagyja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
c./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
szabályozási területen belüli – a szabályozási terület fejlesztéséhez szükséges (a szabályozási terven szereplő)
közterületek kiépítésére és közműfejlesztésekre vonatkozóan a terület tulajdonosával (Taltoring Kft.)
településrendezési szerződést kíván kötni és felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a szerződés előkészítése érdekében.
Határidő: a Kerületi Építési Szabályzat rendeletének megalkotása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Zombory Miklós alpolgármester kiment az ülésteremből.
5./ Az „új globális éghajlatvédelmi megállapodás” elfogadásának kezdeményezése
158/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: A sajtóban elég publicitást kapott Köztársasági Elnök úr felhívása, hiszen a 24. óra legvégén
vagyunk. Minél többen kapcsolódnak a mozgalomhoz, minél több ember tesz valamit a klímaváltozás ellen, annál
biztosabb lehet gyermekeink, unokáink jövője.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 158/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
242/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az
„új globális éghajlatvédelmi megállapodás” elfogadásának kezdeményezését egyben felkéri a Polgármestert,
hogy a klímaváltozás elleni kampányhoz való csatlakozás lehetőségéről a kerület lakosságát tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
6./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
156/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 156/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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243/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Albert
Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére a „polgármesteri tiszt. összefüggő egyéb feladatok”
elnevezésű 3209. számú költségvetési sor terhére 200.000 Ft egyszeri pénzügyi támogatást nyújt az utánpótlás
korú versenyzőknek szánt érmek, kupák beszerzési költségeinek biztosítására, és felkéri Polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Zombory Miklós alpolgármester visszajött az ülésterembe.
7./ Javaslat Lázár Ervin tiszteletére készült szobor felállításának jóváhagyására
159/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nincs.
Jancsó Andrea Katalin képviselő kiment az ülésteremből.
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta
a Képviselő-testületnek, hogy biztosítsa a helyszínt a Lázár Ervin szobor felállítására.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, a szobor kivitelezésével kapcsolatban voltak kérdések, de a bizottság támogatta.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 159/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
244/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ sikeres pályázat esetén hozzájárul Lázár Ervin szobrának az 159/2015. számú előterjesztés mellékletében
bemutatott látványterv és helyszínrajz alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő 37325 helyrajzi számú
ingatlanon történő felállításához.
b./ a műszaki átadás-átvétel napját követően vállalja a műalkotás fenntartását, karbantartását.
c./ felkéri a Polgármestert, hogy – nyertes pályázat esetén - gondoskodjon a szobor felállításával és
fenntartásával kapcsolatos intézkedések megtételéről.
Határidő: a pályázat elbírálásától számított 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
8./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
fordulójához
154/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?

14

Kállay Gáborné: Köszönöm, nincs.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést, hiszen ez
egy nagyszerű kezdeményezés. Minden évben 5 millió forintot biztosítunk a Bursa Hungarica keretbe, ami egy
kiegészítés, amit a minisztérium írt ki. Ez 5000 forintot jelent, tavaly 72 ferencvárosi tanuló nyert.
Kállay Gáborné: Ez 3x5000 forint, a minisztérium, a Főváros, és az önkormányzat által.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 154/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
245/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, amelyhez a 2016. évi költségvetésben a korábbi
pályázati fordulókban megállapított pályázati támogatásokkal együtt összesen 5.000.000,- Ft-ot biztosít.
2./ a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor különítsen el
5.000.000,- Ft-ot „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” címmel külön költségvetési
soron.
Határidő: a 2016. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ vállalja a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére kiírt pályázaton 3 x 10 hónapra
támogatást nyert pályázók támogatásának folyósítását hat egymást követő tanulmányi féléven keresztül, egyúttal
felkéri a Polgármestert, hogy ezt a 2016. évet követő évek költségvetésében eredeti előirányzatként vegye
figyelembe.
Határidő: a 2016. évi költségvetést követő évek költségvetéseinek elfogadása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
9./ Javaslat iskolatej-program kiegészítéseként kifli és túró rudi biztosítására a kerületi tanulók részére
162/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nincs.
Jancsó Andrea Katalin képviselő visszajött az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 162/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
246/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 2015/2016. tanévre, az üzemeltetésében lévő iskolák, valamint a DIÓ Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon tanulói részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által
biztosított iskolatej programot kiegészítve – az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015.
(IV.24.) FM rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez igazodva - önként vállalt feladatként heti 4 nap kiflit, valamint heti 1
nap túró rudit biztosít a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 4/2015.(II.24.)
költségvetési rendelet 3352. számú „Kifli beszerzés” költségvetési sora terhére.
Határidő: 2015. június 18.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a kifli és túró rudi beszerzésével kapcsolatos eljárás
lefolytatásáról, továbbá annak nyertesével történő szerződés megkötéséről a 2015/2016. tanévre vonatkozóan.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
10./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi támogatási
szerződés megkötése
163/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 163/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
247/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ támogatási szerződést köt a Ferencvárosi „deák” Közalapítvánnyal az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) hatályos költségvetési rendeletében a 3932 „deák” ösztöndíj költségvetési
soron biztosított 12 500 000 Ft, azaz: Tizenkettőmillió-ötszázezer forint felhasználására, a Közalapítvány alapító
okiratában rögzített feladatainak megvalósításához.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására a 163/2015. számú előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: 30 nap a szerződés aláírására
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ elfogadja a 2. számú melléklet szerinti tartalmi beszámolót, valamint a 3. számú melléklet szerinti
egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet a kuratórium 2014. évi munkájáról.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

11./ MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme
152/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Kállay Gáborné: Kérem, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 50 000 forinttal támogassuk az alapítványt.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 152/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.

16

248/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a MEDICOPTER Alapítvány részére Lifepak 15 defibrillátor- monitorrendszer, Lucas II mellkaskomprimáló
eszköz vásárlásához 50 000 Ft támogatást nyújt a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” elnevezésű
költségvetési sor terhére.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
12./ Javaslat a 2014. évi alapítványi támogatás elszámolásának elfogadására
153/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 153/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
249/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
133/2014. (V.15.) számú határozata alapján 450.000,- Ft támogatásban részesített Horizont Szociális Alapítvány
szakmai és pénzügyi beszámolóját 399.048.- Ft értékben fogadja el.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
a 133/2014. (V.15.) számú határozata alapján 500.000,- Ft támogatásban részesített Lélekkel az Egészségért
Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolóját.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Baranyi Krisztina képviselő kiment az ülésteremből.
13./ A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
155/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Zombory Miklós: 64 óvodai csoportunk van, és ugyanennyi lesz. A Csicsergő és Liliom Óvoda kért
csoportlétszám túllépéshez engedélyt. Az önkormányzatnak, mint fenntartónak, 20%-os lehetősége van erre,
tehát az 1-2 fős túllépés nem okoz problémát. Ez plusz költséget nem igényel.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 155/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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250/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a fenntartásában működő Epres, Kicsi Bocs, Ugrifüles, Méhecske, Liliom, Napfény, Csudafa,
Csicsergő, és Kerekerdő Óvodában a 2015/2016. nevelési évben összesen 64 óvodai csoport indítását a
155/2015 számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
2./ engedélyezi a Csicsergő és Liliom Óvodákban a 2015/2016. nevelési évben az óvodai feladat-ellátás körében
felvehető maximális csoportlétszám túllépést a táblázatban foglaltak szerint.
Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38. székhely)
Csoport
csoportFérőhelyek
Beiratkozást
Maximális
2015/2016.
megnevezése
szobák
száma
követő
létszámon
nevelési
alapterülete
(Nkt.4. sz.
tényleges
felüli létszám
évre
(m2)
melléklete
létszám
felvehető
szerinti
maximális
maximális
létszám
létszám
25 főig)
Maci
50
25
25
2
27
Katica
50
25
25
2
27
Csipet-csapat
50
25
25
2
27
Delfin
50
25
25
1
26
Kisvakond
50
25
25
1
26
Ficánka
50
25
25
1
26
Süni
50
25
25
1
26
Mókus
50
25
25
1
26
400
200
200
11
211
Liliom Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.)
Csoport
csoportFérőhelyek
megnevezése
szobák
száma
alapterülete
(Nkt. 4. sz.
(m2)
melléklete
szerinti
maximális
létszám
25 főig)
1. számú csoport
51.42
25
2. számú csoport
51.42
25
3. számú csoport
51,55
25
4. számú csoport
51.55
25
5. számú csoport
51,55
25
6. számú csoport
51,55
25
309,04
150
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)

Beiratkozást
követő
tényleges
létszám

Maximális
létszámon
felüli létszám

2015/2016.
nevelési
évre
felvehető
maximális
létszám

25
25
25
25
25
25
150

1
1
1
1
1
1
6

26
26
26
26
26
26
156
(16 igen, egyhangú)
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14./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat
benyújtására
157/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Zombory Miklós: A Magyar Államkincstár 2015. június 2-án küldte meg önkormányzatunknak a pályázati
lehetőséget. Az európai uniós pályázatokról tudni kell, hogy 50%-os térítéssel történnek, és mivel 34 millió
forintunk volt a Pöttyös bölcsődére elkülönítve, a 30 millió forintos önrészünk „játszva” megvan. Bízom benne,
hogy nyerni fog önkormányzatunk, hiszen akkor jóval nagyobb beruházást tudunk elvégezni a bölcsődén. Kint
voltam, és műszaki tanárként megnéztem, nagyon „le van pukkanva”, ezzel az összeggel az összes nyílászárót
ki tudnánk cserélni.
dr. Bácskai János: A bizottság is egyhangúan támogatta. Az 50% úgy jön ki, hogy az adóképességünk szerint
50%-os támogatásban részesülhetünk. Kinek ez jó, kinek nem. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a
157/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
251/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ egyetért a Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde felújításához kapcsolódó Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására készített pályázat benyújtásával.
2./ a pályázat megvalósításához kapcsolódó bruttó 29.999.481 Ft önrészt biztosítja.
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat véglegesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
15./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi
munkaterve
147/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Javaslom, hogy praktikus okokból az első képviselő-testületi ülést 2015. szeptember 3.
helyett 10-én tartsuk meg.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 147/2015. sz. előterjesztés módosított
normatív határozati javaslatáról.
252/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. II. félévi munkatervéről
2015. szeptember 10.

1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosítására (egy fordulóban)
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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Tárgyalja: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
2015. október 1.
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ Az óvodai számított létszám túllépésének fenntartói engedélyezése
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
3./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények szakmai munkájáról
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
4. / Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítására (egyfordulóban)
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Tárgyalja: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
5./ Döntés a JAT II. ütemének pályázatával kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
2015. november 5.
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozása
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozása
Előterjesztő: Görgényi Máté, a VVKB elnöke
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
4./ „Humanitas Ferencváros” díj adományozása
Előterjesztő: Illyés Miklós, az ESZSB elnöke
Tárgyalja: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
5./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági Bizottság
6./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági Bizottság
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2015. december 3.
1./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (II. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági Bizottság
2./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (II. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági Bizottság
3./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2015. évi értékelése, 2016. évi program
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
Valamennyi ülésen visszatérő napirendek
1./ önkormányzati hatósági ügyek
2./ egyedi lakás- és helyiség ügyek
3./ ingatlanértékesítés
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(16 igen, egyhangú)

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Baranyi Krisztina képviselő visszajött az ülésterembe.
16./ A HÁROM SAS 96 Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 191/2015. (V.07.) számú határozata ellen
148/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Először hallgassuk meg a bizottsági Elnök úr véleményét.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és tekintettel arra, hogy nincs olyan információnk, miszerint bármi változott volna a korábbi
döntésünk alapjául szolgáló tényekkel kapcsolatban, ezért a bizottság helyben hagyta a korábbi döntését.
dr. Bácskai János: Ez alapján kérem, hogy az „A” határozati javaslatról szavazzunk. Amennyiben a vendéglátó
egység megjavul, jól viselkedik, a kérésének is helyt tudunk adni, de amennyiben a lakók kérése ennyire
egyértelmű, nehéz más döntést hozni.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 148/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
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253/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a HÁROM
SAS 96 Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 19. A. ép. 3. em. 9.) kérelmének nem ad helyt, a
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 191/2015. (V.07.) számú határozatát
helyben hagyja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

17./ R. F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 14/2015. (05.14.) közter számú döntése ellen
149/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Kozák Anikó irodavezető
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta ezt az
előterjesztést is, és itt van információnk arról, hogy nem változtak azok a tények, amik alapján a korábbi döntés
megszületett, ezért itt is megerősítette a bizottság a korábbi döntést.
dr. Szabó József Zoltán: Az érintett fél jelen van a teremben, és kérte, hogy szót kaphasson, szeretné röviden
elmondani az álláspontját. Erre az SZMSZ nem biztosít lehetőséget, de ha a Képviselő-testület megszavazza,
akkor van erre mód.
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület Rebák Ferenc részére hozzászólást
biztosít.
254/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Rebák
Ferenc, az R. F. 2004 Bt. képviselője részére hozzászólási lehetőséget biztosít.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(16 igen, egyhangú)
Mezey István képviselő nem szavazott.
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.)
Rebák Ferenc: A Pipa utca 4. szám előtt szeretnénk egy 5 négyzetméteres parkolóhelyet igénybe venni. Tavaly
nyáron, és idén május 31-ig az engedélyt megkaptuk. A Csarnok tér felújítása következtében sok teraszos
söröző, étterem ki tudott pakolni asztalokat ezekre a helyszínekre, mi viszont terasz nélkül maradtunk. Az elmúlt
két és fél hétben nagyon kemény forgalom visszaesést tapasztaltunk, egy kollégát már el kellett bocsátani. Ez a
kis, két asztalos terasz úgy érzem, hogy a parkolóhelyek számát nem érinti. 2015. augusztusig kértük csak az
engedélyt, jön a nyár, sokkal kevesebb autó fordul meg itt, a turisták tömegközlekedési eszközökkel érkeznek a
helyszínre. Ennyit szerettem volna indoklásként elmondani, és várom a pozitív döntést.
Baranyi Krisztina: A Csarnok téren lévő többi vendéglátó egység valóban megkapta az engedélyt nyárra?
Görgényi Máté: Ennél a döntésnél a fő szempont a BKK kiadott állásfoglalása, ami alapján BelsőFerencvárosban a parkolóhelyek rovására nem javasolt engedélyt kiadni. Ez kerületi kompetencia, és mivel
ismerjük a környéket, nem támogatjuk a parkolóhelyre való kitelepülést. A Csarnok tér azon részein, ahol nem
vesz el parkolóhelyet a kitelepülés, egészen más szempontok alapján kerülnek elbírálásra az engedélyek.
dr. Bácskai János: Nem könnyű a döntés, ezért kértem, hogy hallgassuk meg a kérelmező szempontjait is,
viszont nekünk más szempontokat is figyelembe kellett vennünk. Amikor a Csarnok tér felújítása megtörtént, 64
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darab parkolóhely szűnt meg, innentől kezdve a parkolóhelyek „aranyárban” mérhetők. Másrészről a BKK
állásfoglalása arra mutat rá, amitől mi is óvni szeretnénk a vendégeket. Olyan típusú utcákban – például Pipa
utca, Mátyás utca -, ahol nem adtunk ki engedélyt, mert nagyon szűk utcában mindkét oldalon lehet parkolni, és
éppen annyi hely marad, hogy elhaladjanak az autók, nem célszerű kiültetni a vendégeket, és nem is
egészséges. Nekem nincs tudomásom arról, hogy a környéken hasonló kérelemre kiadtunk volna engedélyt,
járdára igen, de úttestre nem. Kérem, hogy a „B” határozati javaslatról szavazzunk.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 149/2015. sz. előterjesztés „B” határozati
javaslatáról.
255/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az R. F.
2004 Bt. (székhelye: 1093 Budapest, Pipa utca 4. ) kérelmének nem ad helyt, a 14/2015. (05.14.) közter számú
polgármesteri döntést helyben hagyja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
18./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási
Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be történő beolvadása – II. döntés
165/2015., 165/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgató
Kállay Gáborné: Érkezett egy módosító indítvány az előterjesztéshez, amit vegyenek figyelembe a döntésnél.
Az I. határozati javaslat 5. pontja változott. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az I. határozati
javaslatról a 165/2015. és a 165/2/2015. sz. előterjesztések alapján.
256/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest,
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő
Zrt. egyedüli részvényese, a képviselő-testületnek a Részvénytársaság egyesülés útján történő átalakulásának
szándékáról döntő 189/2015.(V.21.), 190/2015.(V.21.) és 191/2015.(V.21.) határozatán alapuló 2/2015.(V.21.) sz.
Részvényesi Határozatában foglaltakat megerősíti, és a Részvénytársaság legfőbb döntéshozó szervének
hatáskörében eljárva végleges döntést hoz a Részvénytársaság átalakulásáról, az alábbi tartalommal:
1./ Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, elfogadja a Részvénytársaság 2014. december 31-i fordulónapra
vonatkozó átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, melyet a független könyvvizsgálóként
ellenőrzésére kijelölt Quercus Tax Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-877749,
székhelye: 1044 Budapest, Béla u. 28., engedélyszáma: 002428, személyesen eljáró könyvvizsgálója dr. Kálmán
Zoltán, engedélyszáma: 006035) megvizsgált és megfelelőnek talált.
2./ A Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával az átvevő FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő
Zrt. a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyetemes jogutódjává válik.
3./ Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, elfogadja a Részvénytársaság 2014. december 31-i időpontra
vonatkozó átalakulás utáni nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, melyet a független könyvvizsgálóként
ellenőrzésére kijelölt Quercus Tax Kft. megvizsgált és megfelelőnek talált.
4./ Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, elfogadja a Ferencvárosi Parkolási Kft.-nek a FEV IX. Ferencvárosi
Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be való beolvadása útján megvalósuló egyesülésre vonatkozó Egyesülési
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Tervet és annak mellékleteit, így az Egyesülési Szerződés tervezetét is, mely utóbbi aláírására az átvevő FEV IX.
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. részéről Vörös Attila elnök-vezérigazgatót hatalmazza fel.
5./ Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese úgy dönt, hogy
a./ az Alapszabály 4. pontja kiegészül egy új telephellyel az alábbiak szerint:
„1093 Budapest, Lónyay u. 13/A.”
b./ az Alapszabály 5. pontja kiegészül egy új tevékenységgel az alábbiak szerint:
„5221 ’08
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás”
c./ elfogadja a Részvénytársaság átalakulás utáni, a 182/2015. (V.21.) számú határozat, valamint átalakulás
kapcsán bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 27. sz. Alapszabályát.
6./ Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, megerősíti a 2/2015.(V.21.) sz. Részvényesi Határozatban foglalt
átalakulási szándékot , és az ezzel kapcsolatos végleges döntést ezúton a Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX.
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be való beolvadásáról meghozza. Az átalakulás a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló két egyszemélyes gazdasági
társaság egyesülése útján megy végbe, oly módon, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. (Cg. 01-09-945377, 1092
Budapest, Bakáts tér 14.) beolvad a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be. Jegyzett tőke
felemelésére és új részvények kibocsátására nem kerül sor, a beolvadó társaság vagyonelemei a tőketartalék
részét képezik. A Ferencvárosi Parkolási Kft., mint beolvadó társaság egyedüli tagja, alapítója Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. A FEV IX. Zrt., mint átvevő társaság alapítója és egyedüli tulajdonosa
változatlanul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata marad, a jegyzett tőkéből őt megillető
hányad továbbra is 100%. Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX.
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese a változásbejegyzési eljárás egyes
szakaszainak időigényét figyelembe véve a beolvadáshoz fűződő joghatások hatályba lépésének tervezett
időpontjaként 2015.08.31. napját jelöli meg.
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a FEV IX. Zrt. legfőbb döntéshozó
szervének hatáskörében eljárva, egyedüli részvényesként részvényesi határozatot hozzon, és a beolvadás útján
történő egyesüléssel kapcsolatos, a változásbejegyzési eljárásban felhasználásra kerülő okiratokat az egyedüli
részvényes képviselőjeként aláírja.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Vörös Attila elnök-vezérigazgató
(14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 165/2015. sz. előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
257/2015. (VI.18.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyedüli tagja a Képviselőtestületnek a Társaság egyesülés útján történő átalakulásának szándékáról döntő 189/2015.(V.21.),
190/2015.(V.21.) és 191/2015.(V.21.) határozatai alapján meghozott 2/2015. (V.21.) sz Alapítói Határozatban
foglaltakat megerősíti, és a Társaság legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva végleges döntést hoz
a Társaság átalakulásáról, az alábbi tartalommal:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyedüli tagja,
elfogadja a Társaság 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási záró vagyonmérleg- és
vagyonleltár-tervezetét, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt Quercus Tax Korlátolt
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-877749, székhelye: 1044 Budapest, Béla u. 28.,
engedélyszáma: 002428, személyesen eljáró könyvvizsgálója dr. Kálmán Zoltán, engedélyszáma: 006035)
megvizsgált és megfelelőnek talált.
2./ A Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával az átvevő FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő
Zrt. a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyetemes jogutódjává válik, és a Társaság a beolvadással, jogutódlással
megszűnik.
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyedüli tagja,
elfogadja a Ferencvárosi Parkolási Kft-nek a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-be való
beolvadása útján megvalósuló egyesülésre vonatkozó Egyesülési Tervet és annak mellékleteit, így az Egyesülési
Szerződés tervezetét is, mely utóbbi aláírására a beolvadó Ferencvárosi Parkolási Kft. részéről Lászay János
ügyvezetőt hatalmazza fel.
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyedüli tagja,
megerősíti a 2015.05.21-én hozott 2/2015.(V.21.) sz. Alapítói Határozatában foglalt átalakulási szándékot és az
ezzel kapcsolatos végleges döntést ezúton a Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt-be való beolvadásáról meghozza. Az átalakulás a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló két egyszemélyes gazdasági társaság egyesülése útján megy
végbe, oly módon, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. (Cg. 01-09-945377, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.)
beolvad a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be. Az Egyedüli Tag a változásbejegyzési
eljárás egyes szakaszainak időigényét figyelembe véve, a beolvadáshoz fűződő joghatások hatályba lépésének
tervezett időpontjaként 2015.08.31. napját jelöli meg.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. egyedüli tagja,
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében
eljárva, egyedüli tagként alapítói határozatot hozzon, és a beolvadás útján történő egyesüléssel kapcsolatos, a
változásbejegyzési eljárásban felhasználásra kerülő okiratokat az egyedüli tag képviselőjeként aláírja.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Lászay János ügyvezető igazgató
(14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 165/2015. sz. előterjesztés 3. határozati
javaslatáról.
258/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával összefüggésben Vörös Attilát, a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő
és Városfejlesztő Zrt. elnök-vezérigazgatóját jelöli ki és utasítja arra, hogy a beolvadás megvalósulához
szükséges intézkedések (így különösen a Cégközlönyben való közzététel, illetve cégeljárás, kapcsolódó iratok
aláírása, munkáltatói intézkedések) megtétele iránt intézkedjen és ezek körében eljárjon, mellyel összefüggésben
vele Lászay János, a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatója mindenben köteles együttműködni és a
szükséges, kapcsolódó jognyilatkozatokat megtenni.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester és Vörös Attila elnök-vezérigazgató, valamint Lászay János ügyvezető
igazgató
(14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 165/2015. sz. előterjesztés 4. határozati
javaslatáról.
259/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadásával összefüggésben Lászay Jánost 2015. július 1. napjától 2015. október
31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak
ellátásával, változatlan feltételek mellett megbízza.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
19./ Döntés a Budapest IX. kerület Mester utca 43. számú ingatlan (hrsz. 37836) értékesítési pályázatának
eredményéről
166/2015., 166/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgató
Kállay Gáborné: Érkezett egy módosító javaslat, amit kérek figyelembe venni.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a 166/2/2015. sz. módosító javaslat
határozati javaslatát fogadta el. 2015. július végén visszakerül a Gazdasági Bizottság elé ez a szerződéstervezet, és kérem a Szervezési csoportot, hogy az érdeklődő képviselők kapjanak meghívót erre az ülésre, és a
szerződés-tervezetet is kapják meg.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 166/2/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
260/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 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 100
millió Ft vételárért.
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a FEV IX.
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-t, hogy a Budapest IX. kerület Mester u. 43. számú épület
önkormányzati tulajdonú ingatlanrészére vonatkozó ingatlan adás-vételi szerződést a Fourfix Ingatlanforgalmazó
Kft-vel készítse elő, és a végleges adásvételi szerződést terjessze a Gazdasági Bizottság elé, valamint
felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot, hogy az adás-vételi szerződés jóváhagyásról döntsön.
Határidő: 2015. július 20.
Felelős: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
20./ Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila
Terv I. ütem Akcióterületi terv módosítására
167/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 167/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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261/2015. (VI.18.) sz.

Határozat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
KMOP 5.1.1/B-12-k-2012-0003 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem című
kiemelt projekt Akcióterületi tervének módosítását a melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Sok szeretettel meghívok mindenkit szombaton 18.00 órától a mobilaplikációs József Attila séta
bemutatására, ami a Múzeumok Éjszakája rendezvény része. 19.30 órára fog beérkezni a séta a Gát utca 3.
szám elé, a József Attila Emlékhelyre, ahol éjfélig különböző programok lesznek. Az összes nyári programra
mindenkit szeretettel várunk, és zenés estek egész nyáron a Ferenc téren.
dr. Bácskai János: Mindenkinek kellemes pihenést kívánok. Zárt ülést rendelek el.
A 21-22. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és 262-274/2015. (VI.18.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 17.12 órakor bezárom.

k.m.f.

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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