Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2015. november 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

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

Jelen vannak:
Fröhlich Péter, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu István, 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, dr. Kelemen Miklós, Kovács Henriett, Madár Éva, Nyeste-Szabó Marianna, dr. Riskó György,
Romhányi Ildikó, dr. Székelyhidi Lívia, Szűcs Balázs, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, T. Zuggó Tünde, dr.
Világos István, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Lászay János - Ferencvárosi Parkolási 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, Gedeon Andor – FESZGYI igazgatója, Vibling Géza – FESZGYI igazgató helyettese, Martos
Dániel – FEV IX Zrt. vezérigazgató helyettese, Lévai-Bagoly Ildikó – Bp. Főváros Kormányhivatala IX. kerületi
hivatalának osztályvezetője, Berecz Dénes – FESZGYI Családmentori Iroda vezetője, Dobos Béla – Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, dr. Nagy Attiláné – külsős
bizottsági tag, Baranyi Ágnes, Szőke Zsuzsanna – Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes, az ülést 15.06 órakor
megnyitom. Külön köszöntöm az Erzsébeteket a mai napon. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e
valakinek észrevétele, javaslata? Javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendjére 5. napirendi
pontként a 232/2015. sz. – ”Sürgősségi előterjesztés az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák diákjainak
utaztatására vonatkozóan” című – előterjesztést. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat
elfogadásáról.
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366/2015. (XI.19.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
205/3-4/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)
225/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)
226/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat Bp. IX. Hőgyes Endre u. 8. pince I. szám alatti helyiség használatba adására
209/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Sürgősségi előterjesztés az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák diákjainak utaztatására vonatkozóan
232/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. IX. kerületi fiókjainak „Ferencváros” név használata
iránti kérelme
222/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-vel kötött megbízási szerződés módosítása
228/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
8./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti, összesen 17749 m 2 alapterületű ingatlan sportcélú
hasznosításának ügye
229/2015., 229/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
227/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (V.21.)
rendeletével megalkotott ”Vágóhíd utca és környéke” KSZT módosítása
223/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006 (III.10.)
rendeletével megalkotott „Milleniumi Városközpont” KSZT módosítása
230/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
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12./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására
211/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
13./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények (Óvodák) szakmai munkájáról
210/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
14./ Javaslat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására, valamint a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítására
221/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Közérdekűvé nyilvánítási kérelem
215/2015., sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói feladatainak
ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
218/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint
beszámolója elfogadására
231/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Javaslat közérdekű adatigénylés teljesítésének ingyenességéről és a döntés meghozatalát követően a
további jövőbeli döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánosságáról
219/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő
19./ Javaslat a parkolással kapcsolatos panaszügyek ügyintézési határidejének felülvizsgálatára
217/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő
20./ Javaslat Krízisotthon kialakítására
220/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő
21./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága magasabb vezetői, intézményvezetői
feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
(Pályázó kérésére zárt ülésen tárgyalandó)
214/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
213/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

(13 igen, egyhangú)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
205/3-4/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Jánosné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tegnap megtárgyalta az előterjesztést. Volt néhány vitatott
kérdés, de köszönettel az irodának, sikerült kitisztázni a számok kérdését, ezek rendeződtek. Egy olyan kérdés
maradt, ami Alpolgármester asszonyhoz kapcsolódik. Az első fordulóban is jeleztem, hogy a költségvetésnek a
szociális területre vonatkozóan, több soránál vannak módosítások, ami az én számításom szerint 95 millió
forintos összeget jelent. Ön azt mondta, hogy mára lesz egy szakmai anyag, ami a szociális támogatásokról,
segélyezésekről, juttatásokról szól, de én ezt nem láttam, és ezért mondtam tegnap is, hogy ha ilyen nincs, akkor
itt most az történik, hogy a költségvetésből - a szociális területről, a támogatásokból - egy 95 millió forintos
összeget kivonunk. Jó lenne látni azt a szakmai anyagot, ha lesz ilyen, akkor ez máshogy fog alakulni. A
bizottság támogatta a költségvetés módosítását.
Kállay Gáborné: Múlt héten elkészítette a Humánszolgáltatási Iroda az anyagot, és ez képezi a mostani
egyeztetések tárgyát. Ma délelőtt volt a második egyeztetése a szociális rendeletnek, ez rendelkezésre áll, át
tudom adni Képviselő úrnak.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta a Képviselőtestületnek.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és – ha nem is
egyhangúan - elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Nagyon jó költségvetést sikerült ismét készíteni,
hiszen ezt mutatja, ha egy bizottságban nincs vita. Kiemelem a Haller u. 52. sz. alatti Ifjúsági iroda és közösségi
tér holnap 10.00 órakor történő átadását, hiszen a költségvetésben 700 000 forint van erre elkülönítve. A
munkálatok az utolsó pillanatban sikeresen befejeződnek.
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat is megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta
a Képviselő-testületnek.
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Örömmel konstatáltuk a kulturális koncepcióra elkülönített
összeget.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 205/3/2015. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 2 nem, 0
tartózkodás mellett megalkotja a 28/2015. (XI.24.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati
rendeletének módosításáról.
Kállay Jánosné: Kérem, szavazzunk a 205/3/2015. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról.
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367/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ a FEV IX. Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződésben a feladatokra vonatkozó 2015. évre meghatározott
kompenzáció összegét bruttó 14.541 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. Zrt. december 31-ig egy összegben
leszámlázhat.
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a./ pontjának
megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Jánosné: Kérem, szavazzunk a 205/3/2015. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról.
368/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2015. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó
20.000 eFt-tal megemeli, melyet a FESZOFE Kft. december 31-ig egy összegben leszámlázhat.
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a./
pontjának megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Jánosné: Kérem, szavazzunk a 205/3/2015. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról.
369/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződés 2015. évre meghatározott kötelezően ellátandó alapellátási
feladatok pénzbeli ellenszolgáltatásának összegét bruttó 1.800 eFt-tal megemeli, melyet a FESZ Kft. december
31-ig egy összegben leszámlázhat,
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződés jelen határozat a./ pontjának
megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Jánosné: Kérem, szavazzunk a 205/3/2015. sz. előterjesztés 4. határozati javaslatáról.
370/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa
fenntartott Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett alkalmazotti létszámát 2015. december
1–jétől 238 főben határozza meg
Határidő: 2015. december 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

5

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építményés telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)
225/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Jánosné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Itt csak a telekadóról beszélünk
most, hiszen az építményadó nem változik. Volt némi vita a számokkal kapcsolatban, amit az irodavezető már
tisztázott. A végleges anyagban majd a javított számokat kell szerepeltetni, a bizottság támogatta.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 225/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
371/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítását ugyanazon ülés
keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 225/2015. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 1 nem, 0
tartózkodás mellett megalkotja a 29/2015. (XI.24.) önkormányzati rendeletét a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi
adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)
226/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta az előterjesztést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 226/2015. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
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372/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII.31.) rendelet módosítását ugyanazon ülés keretében
tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 226/2015. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 30/2015. (XI.24.) önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adó helyi
bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
4./ Javaslat Bp. IX. Hőgyes Endre u. 8. pince I. szám alatti helyiség használatba adására
209/2015. 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 209/2015. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
373/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1092
Budapest, Hőgyes Endre utca 8. pince I. szám alatti 74, 15 m2 alapterületű helyiséget irattározás céljából
határozatlan időre ingyenesen a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi
Közterület-felügyelet használatába adja. Felkéri a Polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 209/2015. számú előterjesztés normatív
határozati javaslatáról.
374/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító
Okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: M/1/2015/Kf.
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Módosító okirat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Ferencvárosi Közterület-felügyelet a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. február 19. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete 374/2015.(XI.19.) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1./ Az alapító okirat 1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.3.A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt.8.
1.3.2. telephelye(i)
telephely megnevezése
telephely címe
1
telephely
1097 Budapest, Kiskalmár utca 2.
2
telephely
1092 yes Endre utca 8., 1. számú pincehelyiség
2./ Jelen módosítást a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.

P.H.

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

______________________
dr. Bácskai János
polgármester
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 209/2015. számú előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
375/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 209/2015. számú előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
5./ Sürgősségi előterjesztés az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák diákjainak utaztatására
vonatkozóan
232/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Jánosné: Itt egy akut problémát kell kezelnünk. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 2016.
február 28-ig vállalta a gyerekek uszodába, illetve jégpályára való eljuttatását. Kérem, hogy támogassák a
határozati javaslatot.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság támogatta az előterjesztést.

8

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 232/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
376/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ önként vállalt feladatként, 2015. november 24 - 2016. február 28-ig terjedő időszakra, átmenetileg biztosítja az
Önkormányzati működtetésű iskolák diákjainak az úszás-és korcsolyaoktatásra való utaztatását azzal, hogy a
feladatot a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ látja el.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a
finanszírozás rendezése érdekében.
Határidő: 1./ pont 2015. november 24.
2./ pont 2016. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
6./ Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. IX. kerületi fiókjainak „Ferencváros” név
használata iránti kérelme
222/2015. 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 222/2015. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
377/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (székhelye: 1054 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: 0110041585, adószáma: 10537914-4-44, képviseli: Nagy Zoltán Péter marketing és kommunikációs igazgatóság,
marketing vezető) IX. kerületi fiókjai részére visszavonásig, de legfeljebb a banki tevékenység folytatásáig
engedélyezi a „Ferencváros” név használatát.
A használat engedélyezett célja: Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. IX. kerületi fiókjai
nevének használata során a „Ferencváros” név feltüntetése.
A használt megnevezés: „OTP Ferencváros”.”
(6 igen, 7 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
7./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-vel kötött megbízási szerződés módosítása
228/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Vörös Attila: Köszönöm, nem.
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Mezey István: A Gazdasági Bizottság egyetértett az előterjesztéssel, miszerint a FEV IX. Zrt-t bízzuk meg a
helyiség pályáztatásával. Szóba került az ülésen a helyiség kapcsán folyó per is, ezért kérem Jegyző urat, hogy
ha a perrel kapcsolatban újabb fejlemény történik, akkor tájékoztassa a bizottságot, illetve a Képviselő-testületet.
dr. Szabó József Zoltán: Természetesen nyitott vagyok erre, de annak akadályát látom, hogy a bizottságon
kiosszunk egy ilyen tájékoztatót. Zárt ülés keretében lehetséges, illetve bárkinek szívesen megmutatom, de
értsék meg, hogy folyik a per, és nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe kerülni.
Mezey István: Lehetséges, hogy pontatlanul fogalmaztam, természetesen a per lezárulta után kérünk
tájékoztatást.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 228/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
378/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza
a Polgármestert a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a FEV IX. Zrt. között létrejött
Megbízási Szerződés 228/2015. számú előterjesztésben foglaltak szerinti módosításának aláírására.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
8./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti, összesen 17749 m2 alapterületű ingatlan sportcélú
hasznosításának ügye
229/2015., 229/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Szilágyi Zsolt: Amikor kiírták a pályázatot, a Magyar Nemzet 2015. október 28-i számában jelent meg. A
pályázóknak 9 nap állt a rendelkezésükre, hogy ajánlatot tegyenek, ami elég rövid idő volt, ezért szeretném a
Gazdasági Bizottság döntését visszavonatni, és újratárgyalni. 15 hektáros területről beszélünk, frekventált helyen
van, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben olvasható, hogy nem kell felújítani az épületet, minden jó állapotban van.
Eddig 300 000 forint+ÁFA volt a bérleti díj, jelenleg 250 000+ÁFA összeget fizetnének a bérlők, 2 év időtartamra.
Javaslom, hogy tárgyaljuk újra, és ha kiírjuk a pályázatot, akkor legalább két országos napilapban jelenjen meg a
hirdetmény, plusz az önkormányzati újságban, és legyen kifüggesztve. A legalacsonyabb összeg 300 000 forint
legyen, függetlenül attól, hogy plusz 20%-ot felajánlottak az ingatlan hasznosítására, ami képlékeny dolog. A
Goldball ’04 Sportvállalkozás, Labdarugó és Utánpótlásképző Központ Kft. gazdasági szervezet, tavaly 21,5
millió forintos nettó bevétellel rendelkezett, szerintem nem lenne nekik akadály, hogy 300 000 forintot fizessenek
egy ekkora területért. Ha az önkormányzatnak nincs szüksége erre az 50 000 forintra, ami évente 600 000 forint,
akkor el lehetne különíteni egy alapítvány részére, ami támogatná a Goldball ’04-ben focizó gyerekeket, akik nem
engedhetik meg maguknak, hogy a tagdíjat fizessék, megvegyék a felszerelést, és így veszélybe kerül a
sportolásuk. Szerintem nagyon fontos az utánpótlás, a módosító javaslatom a gazdasági szervezet ellen szól.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság arról döntött, hogy ezt a hatáskört átruházza a Képviselő-testületre. Jelen
esetben a bizottsági hatáskör visszavonása azt jelentené, hogy ismét a Gazdasági Bizottsághoz kerül a kérdés,
amit személy szerint nem támogatok. Képviselőként az a véleményem, hogy ez a szervezet egy
sporttevékenységet folytat régóta, rengeteg ferencvárosi gyerek nevelésében vett részt, emiatt nem tartom
problémának, hogy a bérleti díj meghatározásánál érvényesítjük, hogy nem kívánunk tőlük anyagi hasznot
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szerezni, hanem ezúton is támogatjuk azt az utánpótlás nevelő munkát, amit sok ferencvárosi gyerek részére
nyújtanak.
dr. Bácskai János: Szilágyi képviselő úr felvetései nyilvánvalóan valamilyen tapasztalatból táplálkoznak. A
pályázat kiírása teljesen jogszerű. A mai „ínséges” időkben szerintem elegendő idő állt rendelkezésre ahhoz,
hogy ha valakinek ilyen jellegű igénye van, akkor megtalálja a pályázatot. Az 50 000 forintról az a véleményem,
hogy az a bizonyos jutalék, amit a cég fizetni fog az eddigi működése alapján, meg fogja haladni az 50 000
forintot. Ennek a területnek van egy jogi rendezés alatt lévő része, és ezért is írtuk ki ilyen rövid időre a
pályázatot, mert ha a hasznosítás célját nézzük, akkor bevallhatjuk, hogy 2 év nem a kiszámíthatóságról szól.
Abban bízunk, hogy ez alatt az idő alatt rendeződik jogilag a terület egy részének jogi státusza, ugyanis az egyik
pálya átlóg egy másik tulajdonra. Ha ez rendeződik, akkor 2 év múlva, tapasztalatokkal, hosszabb időre fogjuk
kiírni a pályázatot.
Pál Tibor: Amikor a területet átvettük, akkor is azt kérdeztük, hogy miért kell ez nekünk, mi az igazi indok. Most
láthatjuk, hogy egyre több zavaros dolog van, úgy épült pálya, hogy egy másik telekre átlóg. Két kérdés van, az
egyik a pénzügyi része, amit Szilágyi képviselő úr mondott, és erre kaptunk választ, de a másikat Jegyző úrtól
kérdezem. Polgármester úr azt mondta, hogy:”szerintem elegendő idő állt rendelkezésre”, szerintem meg nem,
ez két állítás. Jegyző úr szerint igaz, ami le van írva az előterjesztésben, hogy kötelesek vagyunk 30 napig
pályáztatni vagy elég volt a 9 nap? Jogszabályi értelmezést kérek.
dr. Szabó József Zoltán: Az eljárás teljes tekintetben jogszerű volt, a hirdetőtáblán időben került kifüggesztésre.
A megjelentetést nem mindig tudjuk egy időpontban megtenni, mivel a napi lapokban való hirdetés feladása időt
vett igénybe, de megjelent országos napilapban is, és a hirdetőtáblán elegendő időre került kifüggesztésre, plusz
a honlapra is elegendő időtartamra tettük fel. Az eljárás minden tekintetben megfelel rendeletünknek, az más
kérdés, hogy természetesen különbözőképpen lehet ezt megítélni.
dr. Bácskai János: Pál Tibor képviselő úr régen olvasta már a „Zengő ABC”-t, mert abban „a róka szava kicsit
ér” szerepel, nem pedig a Polgármesteré. Ha egyszer azt állítom, hogy jogszerű, akkor az valószínűleg jogszerű.
A területet ingyen vettük át az államtól, ez az önkormányzatnak is megéri, nemhogy másnak. Évi két alkalommal
birtokba vehetjük, és heti 3 óráról is rendelkezhetünk, ez is szerepel a pályázati ajánlatban.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 229/2/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
379/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel magához
vonja a Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.
(VI.12.) önkormányzati rendelet 14.§’ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörét és úgy dönt, hogy:
1. a Budapest IX. Könyves Kálmán körút 24. sz. alatti ingatlan vonatkozásában eredménytelennek nyilvánítja a
Gazdasági Bizottság 2015. szeptember 9-i ülésén hozott határozata alapján kiírt pályázati felhívást.
2. a Budapest IX. Könyves Kálmán körút 24. sz. alatti ingatlan vonatkozásában új pályázati felhívást tesz közzé,
melyet legalább két országos napilapban, illetőleg az önkormányzati pályázatot a helyi napilapban is meg kell
hirdetni a pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően. A
pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a megajánlható bérleti díj legalacsonyabb összege 300.000
Ft/hónap+ÁFA.”
(6 igen, 5 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 229/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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380/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy eseti jelleggel
magához vonja a Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012.(VI.12.) számú önkormányzati rendelet 14.§ (6) bekezdés b./ pontjában meghatározott hatáskörét és úgy
dönt, hogy
1./ a Budapest IX. Könyves Kálmán körút 24. sz. alatti ingatlan 2 év határozott időre szóló sportcélú
hasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek, a Goldball ’04 Sportvállalkozás, Labdarugó és Utánpótlásképző
Központ Kft. pályázatát érvényesnek, egyben a Goldball ’04 Sportvállalkozás, Labdarugó és Utánpótlásképző
Központ Kft-t nyertesnek nyilvánítja és elfogadja az általa megajánlott havi nettó 250.000 Ft bérleti díjat, valamint
az ingatlan továbbhasznosításából származó nettó jövedelme 20%-ának megfizetését.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Zombory Miklós alpolgármester nem szavazott.
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
9./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
227/2015. 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 227/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
381/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Molnár
Miklóst - református lelkipásztor, Ferencváros Díszpolgára – saját halottjának tekinti.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (V.21.)
rendeletével megalkotott ”Vágóhíd utca és környéke” KSZT módosítása
223/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 223/2015. számú
előterjesztés alapján.
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 31/2015. (XI.24.) önkormányzati rendeletét a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD
UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa –
Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia
vasútvonal által határolt terület kerületi szabályozási tervéről szóló 18/2004. (V. 21.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.
11./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006 (III.10.)
rendeletével megalkotott „Milleniumi Városközpont” KSZT módosítása
230/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Szóbeli kiegészítést tennék: a 12. §-ban 30 nap helyett, az elfogadást követő napon lépne
hatályba a rendelet, mivel kiemelt kormányrendelettel lett kezdeményezve, kiemelt eljárásban került módosításra
a Szabályozási Terv, és erre más szabályok vonatkoznak, tehát már holnaptól hatályba lépne.
Kállay Gáborné: Akkor a kihirdetést követő napon?
Szűcs Balázs: A 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet 43. §-nak C bekezdése szerint: „tárgyalásos eljárás esetén
az elfogadást követő napon lép hatályba.” Kérem, hogy eszerint kerüljön módosításra.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 230/2015. számú
előterjesztés alapján, az elhangzott módosítással.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 0 nem, 1
tartózkodás mellett megalkotja a 32/2015. (XI.19.) önkormányzati rendeletét a Budapest, IX. ker.
MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Soroksári út – Boráros tér – Petőfi híd – Duna folyam – Lágymányosi híd
–által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 9/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról.
12./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására
211/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Fontos dologgal lettek módosítva az alapító okiratok, „Ferencvárosi” előnevet kapnak az
óvodák, és a FEBI, a telephelyek nem, mivel nem önálló intézmények. A Humánszolgáltatási Iroda kérésére
felolvasom a következő módosítást: „Az óvodákkal kapcsolatos egységes szerkezetű alapító okirat kötelező
eleme, a zárórendelkezést követő keltezés, nem került feltüntetésre, ezzel a kiegészítéssel együtt az alapító
okiratok megfelelnek a Magyar Államkincstár által állított formai követelményeknek.”
dr. Bácskai János: Kérem, az elhangzott kiegészítéssel szavazzunk a normatív határozati javaslatokról. Kérdés,
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 1. normatív határozati javaslatáról.
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382/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő „Csicsergő”
Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
„Csicsergő” Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító
okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/509295/2015/2

Módosító okirat

A „Csicsergő” Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21. napján
kiadott, E/509295/2015/l/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 382/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.

1.2.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.
1.2.2. telephelye:

1

telephely megnevezése
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2. számú épülete

telephely címe
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.

3. Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

P.H.

dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)
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dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 2. normatív
határozati javaslatáról.
383/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Csudafa Óvoda
alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Csudafa
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/679505/2015/2.
Módosító okirat
A Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21. napján
kiadott, E/679505/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 383/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom
ki:
2.

Az alapító okirat 1. 1. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Csudafa Óvoda”

3.

Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

P.H.

______________________
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 3. normatív
határozati javaslatáról.
384/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Epres Óvoda alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Epres
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja:
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Okirat száma: M/509361/2015/2
Módosító okirat
Az Epres Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21. napján
kiadott, E/509361/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 384/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Ferencvárosi Epres Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Epres Óvoda
3. Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.
P.H.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

______________________
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 4. normatív
határozati javaslatáról.
385/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Kerekerdő Óvoda
alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Kerekerdő Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadja:
Okirat száma: M/679451/2015/2.

Módosító okirat

A Kerekerdő Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21. napján
kiadott, E/679451/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 385/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda alapító okiratát a következők szerint
adom ki:
2.Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
3.Az alapító okirat 2-7. pontja nem változik.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.

P.H.
______________________
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(13 igen, egyhangú)

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 5. normatív
határozati javaslatáról.
386/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Kicsi Bocs Óvoda alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Kicsi
Bocs Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadja:
Okirat száma: M/679417/2015/2.
Módosító okirat
A Kicsi Bocs Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21. napján
kiadott, E/679417/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § - a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 386/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom
ki:
2.

Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

3.

Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul
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A jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.
P.H.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

______________________
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 6. normatív
határozati javaslatáról.
387/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Liliom Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében Liliom
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/679428/2015/2

Módosító okirat

A Liliom Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21. napján
kiadott, E/679428/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 387/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Liliom Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Liliom Óvoda
3.

Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

P.H.

dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)
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dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 7. normatív
határozati javaslatáról.
388/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Méhecske Óvoda
alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Méhecske Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadja:
Okirat száma: M/679484/2015/2.

Módosító okirat

A Méhecske Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21. napján
kiadott, E/679484/2015/I/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §- a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 388/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Méhecske Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom
ki:
2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Méhecske Óvoda
3. Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.
P.H.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

______________________
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 8. normatív
határozati javaslatáról.
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389/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Napfény Óvoda
alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében Napfény
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/679495/2015/2

Módosító okirat

A Napfény Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21. napján
kiadott, E/679495/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 389/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Napfény Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2.Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1.

megnevezése: Ferencvárosi Napfény Óvoda

3.Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.

P.H.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

______________________
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 9. normatív
határozati javaslatáról.
390/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ugrifüles Óvoda
alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ugrifüles Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadja:
Okirat száma: M/679473/2015/2.

Módosító okirat
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Az Ugrifüles Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21. napján
kiadott, M/679473/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 390/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel
- a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom
ki:
2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
3.Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.

P.H.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

______________________
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés 10. normatív
határozati javaslatáról.
391/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi
Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az
egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/509251/2015/1.

Módosító okirat

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
által 2014. június 05. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 391/2015. (XI.19.)
számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődei Intézmények alapító okiratát a következők szerint adom ki:

21

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelyei
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
1.1.2. rövidített neve:
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:
1096 Budapest, Ráday u. 46.
1.2.2. telephelye(i):
1
2
3
4
5

Telephely megnevezése
Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde
Fehérholló IX/6.sz. Bölcsőde
Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde
Manó-lak IX/14.sz. Bölcsőde
Varázskert IX/1.sz. Bölcsőde

Telephely címe
1092 Budapest, Ráday u. 46.
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.
1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.
1098 Budapest, Dési Huber u. 9.
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
2.2.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:
1092 Budapest Bakáts tér 14.
5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.),
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján a
bölcsődei ellátás keretében:
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-

a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és
nevelése (Gyvt.42.§.(1) bekezdés)
fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése legfeljebb a gyermek 6 éves koráig (Gyvt.42.§.(2)
bekezdés).

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
- Bölcsődei ellátás
- Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások (Gyvt.42.§ (3). bekezdés):
időszakos gyermekfelügyelet, gyermek torna
- Házi gyermekfelügyelet (Gyvt. 44.§)
.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4

kormányzati
funkciószám
104030
104035
104036
013360

kormányzati funkció megnevezése
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
közigazgatási területe. Üres férőhelyek terhére a működési területen kívüli ellátást igénylőket is
fogadhat.
6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23 §-a, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XIIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormány rendelet
alapján – bízza meg.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti

2 megbízásos jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. Záró rendelkezés
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Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. június 5. napján kelt 194/2014.(VI.05) számú határozottal elfogadott alapító okiratot
visszavonom.
8. Az alapító okirat 7-17. pontja elhagyásra kerül.
Jelen Módosító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.

P.H.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

______________________
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
392/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy a 211/2015. számú előterjesztés 10. melléklete szerinti tartalommal adja ki a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
13./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő
köznevelési intézmények (Óvodák) szakmai munkájáról
210/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Köszönöm, nem.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta a
beszámolókat. Minden óvoda szakmai munkája jól sikerült, rengeteg feladattal oldották meg a kiemelt kerületi
feladatot. 2015. április 1-jével a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központhoz kerültek a gazdasági működési
feltételek, és úgy látom, hogy az óvodák nagy része jól együttműködik az intézményüzemeltetővel.
Zombory Miklós: Mind a 10 intézmény vezetőjének, dolgozóinak szeretném megköszönni a munkáját, hiszen
nagyon sokat tesznek Ferencváros gyerekeiért.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 210/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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393/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a./ elfogadja a Csudafa Óvoda 2014/2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal.
b./ elfogadja a Kicsi Bocs Óvoda 2014/2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal.
c./ elfogadja a Méhecske Óvoda 2014/2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal.
d./ elfogadja az Ugrifüles Óvoda 2014/2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 4. számú
melléklete szerinti tartalommal.
e./ elfogadja az Epres Óvoda 2014/2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 5. számú
melléklete szerinti tartalommal.
f./ elfogadja a Napfény Óvoda 2014/2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 6. számú
melléklete szerinti tartalommal.
g./ elfogadja a Csicsergő Óvoda 2014/2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 7. számú
melléklete szerinti tartalommal.
h./ elfogadja a Liliom Óvoda 2014/2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 8. számú
melléklete szerinti tartalommal.
i./ elfogadja a Kerekerdő Óvoda 2014/2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 9. számú
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
14./ Javaslat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására,
valamint a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának
módosítására
221/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Szeretnék egy javítást kérni. A módosító okirat 6. pontjában és az egységes szerkezetű alapító
okirat 5.1. pontjában (a 4.sorban) elírás történt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény száma helyesen
1992. évi XXXIII. törvény.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
394/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelően a család- és gyermekjóléti központot – a család
és gyermekjóléti szolgálat feladatait kibővítve – önálló intézményként, egy szolgáltató keretében működteti, a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatóság (a továbbiakban FESZGYI) keretein belül, az ott működő szakmai egységeket összevonva biztosítja.
2./ felkéri Polgármestert, hogy a FESZGYI szakmai egységeinek összevonása érdekében a szervezeti és
működési szabályzatának és szakmai programjának a módosítása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő: 1. pont: 2015. november 19.
2.pont: az Sztv. és a Gyvt. módosításához kapcsolódó végrehajtási rendelet kihirdetését követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2015. sz. előterjesztés 1. normatív
határozati javaslatáról.
395/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/509471/2015/1.

Módosító okirat

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata által 2014. május 15. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
395/2015. (XI.19.) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelyei
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
1.1.2. rövidített neve:
FESZGYI
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:
1095 Budapest, Mester u. 19.
1.2.2. telephelyei:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Telephely megnevezése
Család-és Gyermekjóléti Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ I. sz. Csoportja
Család-és Gyermekjóléti Központ II. sz. Csoportja
H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
Gyermekek Átmeneti Otthona
Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Nefelejcs Gondozási Központ és Borostyán
Idősek Klubja
Tavirózsa Gondozási Központ és Napsugár
Idősek Klubja
Szivárvány Gondozási Központ és Platán Idősek

Telephely címe
1091 Budapest, Üllői út 69.
1098 Budapest, Pöttyös u. 11.
1094 Budapest, Balázs Béla u. 22/B. fsz.
1096 Budapest, Haller u. 52.
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.
1094 Budapest, Berzenczey u. 26.
1092 Budapest, Knézich u. 17.
1095 Budapest, Mester u. 33-35.
1098 Budapest, Toronyház u. 11.
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10
11
12
13
14

Klubja
Szerető Kezek Idősek Klubja és Időskorúak
Gondozóháza
Árvácska Idősek Klubja
Lélek Pont és Utcai Szociális Csoport
Lélek Pont és Utcai Szociális Csoport
Családmentori Iroda

1098 Budapest, Friss u. 5.
1097 Budapest, Ecseri út 19.
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.
1092 Budapest, Ferenc krt. 8.
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. január 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
2.2.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és
Intézményei

1095 Budapest, Mester u. 19.

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:
1092 Budapest Bakáts tér 14.
5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben (továbbiakban: Szt.), foglaltak szerinti szociális alapszolgáltatás
és szociális szakellátás; A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerinti
gyermekjóléti alapellátás.
4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1

szakágazat megnevezése
Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889900
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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-

.

-

Étkeztetés (Szt. 62. §)
Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §)
Utcai szociális munka (Szt. 65/E)
Nappali ellátás (Szt. 65/F)
Átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza (Szt. 80. §)
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
 általános szolgáltatási feladatok (Szt. 64.§, Gyvt. 39-40.§)
 speciális szolgáltatások (Gyvt. 40/A§ (2) a))
 kapcsolattartási ügyelet
 utcai, lakótelepi szociális munka
 kórházi szociális munka
 iskolai szociális munka
 készenléti szolgálat
 jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása (Gyvt. 45. §)

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1
101142
Szenvedélybetegek nappali ellátása
2
102022
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
3
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
4
104012
Gyermekek átmeneti ellátása
5
104042
Gyermekjóléti szolgáltatások
6
107016
Utcai szociális munka
7
107051
Szociális étkeztetés
8
107052
Házi segítségnyújtás
9
107054
Családsegítés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
közigazgatási területe. Üres férőhelyek terhére a működési területen kívüli ellátást igénylőket is
fogadhat.
6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23 §-a, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XIIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormány rendelet
alapján – bízza meg.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti
megbízásos jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt 145/2014.(V.15) számú határozottal elfogadott alapító okiratot
visszavonom.
8. Az alapító okirat 7 - 15. pontja elhagyásra kerül.
Jelen Módosító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2015. november 19.

P.H.

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

______________________
dr. Bácskai János
polgármester
(13 igen, egyhangú)

Fröhlich Péter képviselő megérkezett az ülésterembe.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2015. sz. előterjesztés 2. normatív
határozati javaslatáról.
396/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri
Polgármestert, hogy a 221/2015. számú előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal adja ki a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
15./ Közérdekűvé nyilvánítási kérelem
215/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
397/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kovács Ilona
tevékenységét közérdekűvé nyilvánítja.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
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Gyurákovics Andrea képviselő kiment az ülésteremből.
16./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói
feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének
meghatározására
218/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 218/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
398/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei igazgatói, magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat
értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
-Ódor Katalin, szakértő (közművelődés), a Pestszentimrei Közösségi Ház igazgatója,
-Gábor Ilona, a Budapesti Népművelők Egyesületének elnöke, aki egyben a Magyar Népművelők
Egyesületének elnökségi tagja, a Kispesti Művelődési Ház igazgatója,
-Várhalmi András, szakértő (közművelődés), a Budapesti Népművelők Egyesületének ügyvezető
elnöke,
-a Közalkalmazotti Tanács által delegált tag.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság
tagjainak (a Közalkalmazotti Tanács által delegált tag kivételével) megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/benyújtott
pályázatok összegben határozza meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének
aláírásáról gondoskodjon a 3142. „Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: az igazgatói pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
17./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére,
valamint beszámolója elfogadására
231/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 231/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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399/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 231/2015. számú előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti szakmai beszámolóját.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ jóváhagyja a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével a 231/2015. számú előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés megkötését.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a 231/2015. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés aláírásáról.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
18./ Javaslat közérdekű adatigénylés teljesítésének ingyenességéről és a döntés meghozatalát követően
a további jövőbeli döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánosságáról
219/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő
dr. Bácskai János: Képviselő asszony nincs jelen.
Mezey István: Bajban vagyok, hogy nincs itt Képviselő asszony, mert a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, de
nem értettük milyen ferencvárosi adatigénylés után kellett korábban bármiféle anyagi ellenszolgáltatást adnia az
adatkérőnek. Nem tartottuk relevánsnak, nem tudta támogatni a bizottság, nem értettük azt sem, hogy miért a
Gazdasági Bizottság tárgyalja. Ha az adatkérésből lenne bármilyen bevétele az önkormányzatnak, annak lenne
gazdasági természete, de nem gondolom, hogy ez ilyen szint.
dr. Bácskai János: Ha jól értem, akkor Jogi Bizottság létrehozását javasolja Képviselő úr. Kérdés, észrevétel,
nincs. Kérem, szavazzunk a 219/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
400/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ felkéri a Polgármestert, hogy polgármesteri utasítás formájában megalkotja Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának „A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére
vonatkozó szabályzatát”.
2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kezelésében lévő közérdekű adat igénylése
során nem kíván élni az Infotv. 27.§ (6) bekezdésében és a 29.§ (3) és (4) bekezdésében foglalt lehetőségekkel,
ebben a vonatkozásában a 2015. október 1. napja előtt kialakult gyakorlatot követi.
3./a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a döntés meghozatalát követően az annak
megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igényt nem utasítja el azzal az indokolással, hogy az adat
további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja; továbbá az adatigénylés teljesítéséért nem fog költségtérítést
megállapítani arra hivatkozással, hogy az az alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár.
4./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2. és 3. pontban megfogalmazott szabályozási elemeket beépíti az 1. pontban
meghatározott Szabályzatba.”
(2 igen, 6 nem, 5 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
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19./ Javaslat a parkolással kapcsolatos panaszügyek ügyintézési határidejének felülvizsgálatára
217/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szilágyi Zsolt: Köszönöm, nem.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 217/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
401/2015. (XI.19.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert a Ferencvárosi Parkolás Ügyfélszolgálat előtti panaszügyintézések határidejének felülvizsgálatára,
különös tekintettel az egyes pótdíjak megfizetésének határidejére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
20./ Javaslat Krízisotthon kialakítására
220/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő
dr. Bácskai János: A Képviselő asszony nincs jelen.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság nem támogatta az előterjesztést, bár itt is viszonylag kevés a gazdasági
kapcsolat. Abban az esetben, ha lakást ajánlunk fel az előterjesztés szerint bárki számára, akkor van az
önkormányzat számára gazdasági jellegű vonzata is, ennek ellenére nem tudta támogatni a bizottság, mivel a
Ferencvárosban élők problémájának teljességét sem tudjuk megoldani, pedig az eskünk is efelé terel. Az
előterjesztésben nem szerepel, hogy az iskolában mennyi ferencvárosi tanuló van, illetve hogy rájuk fókuszál-e.
Gyurákovics Andrea képviselő visszajött az ülésterembe.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és hasonló
érveléssel nem támogatta az előterjesztést. Két határozatról van szó, egy krízisotthon felállításáról, és másrészt,
hogy a Zöld Kakas Líceumban tanuló diákok az úszást és a korcsolyázást igénybe vehessék intézményeinkben.
Elhangzott a vitában, hogy az úszásnál a 6-10 éves korosztály van megcélozva, tanmedencékről van szó, nem
16-20 éves gyerekek úszásáról, illetve a korcsolyapálya mérete sem alkalmas nagy gyerekek igénybevételére.
Tudom, hogy ha valaki egy intézményi tanácsba delegált képviselő, akkor fontos feladata, hogy az intézményi
gondokat próbálja segíteni, de nem biztos, hogy mindig az a cél, hogy egyből képviselő-testületi előterjesztés
legyen belőle.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 220/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
402/2015. (XI.19.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
”1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zöld Kakas Líceum és
Szakközépiskolába járó, krízishelyzetbe került fiatalok átmeneti elhelyezése céljára egy lakást biztosítson a
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kerület. Ennek érdekében felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendeletének módosításáról.
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy amennyiben a KLIK
részére biztosított használati időkeret lehetővé teszi, úgy a KLIK a kerületben működő más oktatási, nevelési
intézmények részére is biztosíthassa - így a Zöld Kakas Líceum és Szakközépiskola diákjai részére is, heti 2
órában - a kerület fenntartásában működő uszodák és jégpálya használatát.”
(1 igen, 10 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Szeretettel meghívok mindenkit holnap délelőtt 10.00 órakor a Haller u. 52. sz. alá, a H52
Ifjúsági Iroda megnyitójára, amelyen Polgármester úr és Novák Katalin vesz részt. Ez a Nemzetközi
Gyermekjogok Világnapja alkalmából került a holnapi napra. A következő rendezvény 2015. november 30-án
lesz, amire mindenkit várunk. 9.00 órakor kezdődik a Leövey Klára Gimnáziumban a Ferencvárosi Roma
Konferencia, ahol neves előadók lépnek fel, többek között Székely János püspök úr tart előadást. 2015.
december 3-án, József Attila halálának évfordulóján 3 rendezvény lesz. 17.00 órakor gyertyagyújtás a József
Attila emlékhelynél, műsorral, majd 18.00 órakor a Pinceszínházban Jordán Tamás József Attila estje lesz, és
19.30 órakor a Telekom zeneházban a Kaláka együttes és Ferenczi György együttese mutatja be új lemezüket,
ami az emlékhely megnyitójára készült „szonettkoszorúnak” a megzenésítése. Készül egy kiadvány is, amit a
József Attila iskola diákjai illusztrálnak, ennek a könyvnek is itt lesz a bemutatója, tehát nagyon színvonalas
rendezvényre várunk mindenkit.
dr. Bácskai János: Gratulálok Gedeon Andornak, aki november 17-én a Fővárosban „Zalabai Gábor díjat”
vehetett át, és Gönczi Ambrus kollégának, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének, aki „Budapestért díjat”
vehetett át az eddigi színvonalas munkájáért. A kollégák segítsége nélkül ez nem jöhetett volna létre, mind a két
munkakör, tevékenység feltételezi sok jó, hasznos, okos kolléga közreműködését is. Zárt ülést rendelek el.
A 21-22. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és 403-407/2015. (XI.19.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.10 órakor bezárom.

k.m.f.

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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