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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 15-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

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

Jelen vannak:
Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Illyés Miklós, Intzoglu István, Jancsó
Andrea Katalin, Dr. Kulpinszky Eleonóra, Mészáros László, Pál Tibor, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt képviselők,
Dr. Bácskai János polgármester,
Kállay Gáborné alpolgármester,
Zombory Miklós alpolgármester.
Hivatal részéről:
Dr. Dombóvári Csaba jegyző,
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Dr. Bánfi Réka, Berner József, Dr. Böjte Bernadett, Bucsai Tímea,
Halmai András, Madár Éva, Dr. Mizsák Ildikó, Nyeste-Szabó Marianna, Dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, Róth
Istvánné, Szili Adrián, Szűcs Balázs, Talapka Gergő, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi, Pásztor Miklós,
Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Dr. Princzkel-Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának
vezetője, Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterületfelügyelet igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója,
Sebők Endre – FESZOFE Kft. igazgatója, Dr. Kovács József – FESZ KN Kft. igazgatója, Némethné Faragó Ibolya
- Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetője, Dr. Martos Dániel – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató helyettese,
Lászay János – FEV IX. Zrt. Parkolási Divízió vezetője, Kerek András – Ferencvárosi Művelődési Központ
igazgató-helyettese, Vibling Géza – FESZGYI igazgató-helyettese, Dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. vezető
jogtanácsosa, Rácz László – közbiztonsági referens, Veres László – sajtófőnök, Ferenczy Lászlóné, Kvacskay
Károly, Dr. Nagy Attiláné külsős bizottsági tagok, Nagy Anikó, Szilágyiné Végh Csilla.
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit és vendégeinket.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést 15.11 órakor megnyitom. Megkérem a
jelenlévő vendégeinket, a sajtó, illetve nem sajtó képviselőit, hogy az emberi viselkedésnormák betartásával
próbálják meg „elviselni” a következő néhány órát. Nyilvánvalóan attól függetlenül, hogy nyilvános a képviselőtestületi ülés, írott és íratlan szabályok vonatkoznak rá. Amennyiben ezeket megsértik, a mértéktől függően
reagálva, intézkedéseket is kilátásba helyeznék. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 3. napirendi pontot, a
14/2018. sz. – ”Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére” című – előterjesztést vegye le napirendjéről,
ugyanis a cég képviseletében eljáró ügyvéd kérése, hogy ne tárgyalja a Képviselő-testület, hiszen a német
partnere még nem hagyta jóvá a tervezetüket. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a kiosztásra került 52/2018.
sz. – ”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására”
című, illetve a 28/2018. sz. – ”Sürgősségi javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás megkötésére”
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című – előterjesztéseket vegye fel napirendjére a zárt ülést megelőzően. A kiküldött napirendi javaslattal
kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Baranyi Krisztina: Két ügyben napirend előtt szeretnék szólni.
Gyurákovics Andrea: Napirend előtt szeretnék hozzászólni.
Szilágyi Zsolt: Napirend előtt szeretnék tájékoztatást kérni.
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a kiosztásra került 52/2018. sz. –
”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására” című előterjesztést vegye fel napirendjére a zárt ülés elé, a kiküldött meghívó szerinti 19. napirendi pontként.
55/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 52/2018.
sz. – ”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására” című
- előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti 19. napirendi pontként napirendjére veszi.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a kiosztásra került 28/2018. sz. –
”Sürgősségi javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás megkötésére” című - előterjesztést vegye
fel napirendjére a zárt ülés elé, a kiküldött meghívó szerinti 20. napirendi pontként.
56/2018. (II.15.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 28/2018. sz.
– ”Sürgősségi javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás megkötésére” című - előterjesztést a
kiküldött meghívó szerinti 20. napirendi pontként napirendjére veszi.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, egyhangú)
Baranyi Krisztina képviselő nem szavazott.
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról.
57/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
7/3-7/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 2018. évi elidegenítési címjegyzékre
26/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült pályázat szakmai tartalmának
módosítása a Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal
29/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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4./ Budapest IX., Balázs Béla 32/B. földszint II. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő
bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelem
30/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
31/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére
illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására
27/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak
ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
32/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
8./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére pályázat
kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
33/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
9./ Az Epres, a Kerekerdő, a Liliom, a Méhecske, valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői)
feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének
meghatározása
34/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására
35/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
11./ Alapítványok támogatási kérelmei
36/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2018-2019.
nevelési évre
37/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
13./ A „Bakáts projekt” végrehajtásához szükséges döntések meghozatala
39/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
14./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
40/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
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15./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása, valamint új közbeszerzési eljárás megindítása
38/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója
16./ Interpellációra adott válasz
22/2/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
41/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
18./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
52/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Sürgősségi javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás megkötésére
28/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
20./ Önkormányzati hatósági ügyek
42/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)

(14 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Baranyi Krisztina: Mint említettem, két ügyben is szólnék. Mind a kettő – nagyon sajnálom, hogy ezt kell
mondjam - Ferencváros polgármesterének alkalmatlanságáról szól.
Az egyik a 3-as metró akadálymentesítésével kapcsolatos, ahol hosszas lakossági tiltakozások, aláírásgyűjtések,
nyomásgyakorlás után sikerült azt a helyzetet kialakítani, hogy éppen a két darab, Ferencvárost érintő állomáson
nem lesz akadálymentesítés. Úgy tudom, hogy azért módosították a választási törvényt, hogy a polgármesterek
még erősebben tudják képviselni a kerületük érdekeit a Fővárosi Közgyűlésben. Ez most is – mint már annyiszor
– elmaradt.
A másik ügy, ami szintén Polgármester Úr alkalmatlanságát bizonyítja ennek a kerületnek a vezetésére, hogy
nyilvánosan hazug választ adott nekem írásban, illetve a sajtónak is arról, hogy barátja és vitorlástársa
rendelkezik-e ingyenes parkolási engedéllyel ebben a kerületben. Később azzal próbálta mentegetni ezt a
hazugságot, hogy nem tudott erről a helyzetről, félretájékoztatták, neki is hazudtak. Szeretném tudni, hogy azt a
választ, ami alapján Polgármester Úr megválaszolta a kérdést, ki, mikor, milyen körülmények között adta? Az az
ember ebben a pillanatban még munkaviszonyban van-e vagy fegyelmivel ki lett rúgva? Hogy látja Polgármester
Úr? Mert én úgy látom, hogy Önnek is viselni kell azt a felelősséget, és azonnal le kell mondania a posztjáról!
Gyurákovics Andrea: Mint bizottsági elnöknek, napirend előtt kell tájékoztatnom a Képviselő-testületet arról,
hogy a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eljárása során milyen határozatokat hozott a
Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság. Két időpontot jelöltünk ki: 2018. január 15. és
január 31. napját. 16 képviselő időben eleget tudott tenni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, egy
képviselőtársunk betegsége miatt két nappal későbbi időpontot jelöltem ki a részére, amikor le tudta adni a
vagyonnyilatkozatát, és igazolta is. Ebben az esetben az Mötv. ide vonatkozó paragrafusának bekezdése alapján
olyan határozatot kellett hozni, hogy megtettük a tiszteletdíj arányos csökkentése iránti kezdeményezést, illetve
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ebben az időszakban a képviselői jogait a bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésen nem gyakorolhatja. Ez
ebben az esetben nem állt fent, mert nem volt egyik ülés sem.
Három pontos határozati javaslatot fogadott el a bizottság. Az 1. határozatban megállapítottuk, hogy 16
önkormányzati képviselő – beleértve a Polgármestert is – időben, egy képviselő 2018. február 2-án tett eleget a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A 2. határozatban felkértük Polgármester Urat, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a képviselő tiszteletdíjának a késedelmes időtartammal arányos csökkentésére. A 3.
határozatban a bizottság felkérte az Elnököt, hogy a bizottsági ülésről a Képviselő-testületet a következő ülés
előtt tájékoztassa.
Szilágyi Zsolt: Tájékoztatást szeretnék kapni - hogy ne a sajtóból tájékozódjunk – a VIP listával kapcsolatban. A
FEV IX. Zrt-nél, azt olvastam, hogy kirúgtak valakit, vagyis felfüggesztettek az állásából. Ez ki volt és miért?
Dr. Bácskai János: Néhány képviselőnek már felajánlottam az SZMSZ-t hangoskönyv formájában is, hogy
elolvassák. Nem szeretnék senkinek sértegetéssel válaszolni, de a napirend előtti felszólalás egy olyan „műfaj”,
ahol semmilyen lehetőségem nincs válaszadásra. Ha Képviselő Úrnak bármilyen közérdekű adatra van
szüksége, akkor ezt megteheti kérdés formájában a képviselő-testületi ülésen, interpelláció formájában vagy
írásban. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II.
forduló)
7/3-7/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Illyés Miklós: A szakbizottság főleg a területére összpontosítva vitatta meg a költségvetés második fordulóját.
Igazából a szociális rendeletet „feszegető” kérdések hangoztak el. Ahogy az első fordulóban is, a Telepy utcai
tornaterem TAO támogatásáról volt érdeklődés. Úgy gondolom, hogy a szociális rendeletünk értelmezését
Alpolgármester Asszony és a Pénzügyi Iroda is megvilágította, a bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést
a Képviselő-testületnek.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta a
költségvetés második fordulóját, és vita nélkül javasolta a Képviselő-testületnek.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta a költségvetést. A szakmai részét nem mondom
el, elég részletesen ki lett tárgyalva. A végeredmény: 2 igen és 2 nem szavazattal nem támogatta a költségvetés
elfogadását.
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat is megtárgyalta és elfogadásra javasolta a költségvetést.
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság egyhangúan támogatta a költségvetést.
Gyurákovics Andrea: Kiegészítve Pál Tibor elnök úr szavait, az általa benyújtott 3 módosító javaslatot sem
támogatta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság.
Pál Tibor: A költségvetéshez 3 módosító javaslatot nyújtottam be, amihez szeretnék egy kicsit érvelni.
Az egyik módosító javaslat arról szól, amiről már volt szó, a metró akadálymentesítése. Tényleg „szégyenteljes”
dolog, hogy mindegyik megállót felújítják és akadálymentesítik, kivéve kettőt: az Ecseri úti és a Pöttyös utcai
metrómegállót, pedig itt minimális összeg a felújítás a többihez képest, mert tulajdonképpen kéregvasútként
megy a metró. A József Attila-lakótelepen 10.000 embernél többen használják a metrót, a MÁV-Aszódi telepen
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és Kőbányán is sokan, sok gyerekkel, babakocsival, ha valahol igazán szükség lenne rá, akkor itt, és nem is
kerülne sokba. Látva, hogy a Főváros nem „mozdul előre” ebben, tettem egy módosító javaslatot, és kérem, hogy
támogassanak. Ez arról szól, hogy a Fővárosban - a közös tehervállalás elvére építve - a Ferencvárosi
Önkormányzat vállalja ennek a két megállónak az akadálymentesítését, a saját költségvetésének terhére. Ha jól
számolok, akkor 100-150 millió forintos összegről van szó, ami persze önmagában nagy összeg, de ha azt
nézzük, hogy mi a cél, akkor ez egy vállalható kötelezettségvállalás. A másik pontja az, hogy felkérjük
Polgármester Urat, hogy az érintett kerületek – Kőbánya – polgármestereivel tárgyaljon arról, hogy ők is
vállaljanak ebből a teherből, és akkor kevesebb jut Ferencvárosra, és talán meg lehet oldani ennek a két
megállónak az akadálymentesítését is.
A másik költségvetés módosító javaslatom a Haller tervvel kapcsolatos. Bizonyára emlékeznek, hogy pályáztunk
a Haller utca 48., 50., 52., 54. szám alatti házak felújítására, de nem nyertünk. Mindenki érvelt akkor, hogy
nagyon nagy szükség van a felújításra és ezt nem is vitatom, ezért azt javaslom, hogy a Haller terv alapján, csak
a házfelújítási programot - a hozzá kapcsolódó „soft” programot elhagyva - emeljük be a költségvetésbe 960
millió forinttal ezeknek a házaknak a felújítását. Jelzem, hogy a költségvetésben erre van forrás. Tudják Önök is,
hogy van 2 milliárd forint, amiből államkötvényt szeretnénk venni, valószínűleg jobb helyen lenne, ha inkább
ezeket a házakat újítanánk fel.
A harmadik módosító javaslat arról szól, hogy a sok építkezés miatt rengeteg utat bontanak fel Ferencvárosban.
A Telekom székház építése miatt az Albert Flórián utat és a Vágóhíd utcát is felbontották az építők a
közműfejlesztés miatt. Az újraaszfaltozásnál az Albert Flórián út teljes szélességében le lett aszfaltozva, ezzel
szemben a Vágóhíd utcában csak az a csík, amit eredetileg felbontottak. Nem tudom, miért van ez így, az
azonban világos, hogy a forgalmi rend változása, ami lehetővé teszi, hogy az Üllői útról balra kanyarodjanak a
Vágóhíd utcába, azt eredményezi, hogy sokkal nagyobb a forgalom a Vágóhíd utcában, mint az Albert Flórián
úton, és mégis az lett teljesen felújítva. A módosító javaslatom arról szól, hogy a zárszámadásig mérjük fel, hogy
a Vágóhíd utca teljes szélességben való újraaszfaltozása mibe kerül, és majd a pénzmaradvány terhére oldjuk
meg. Kérem, támogassák ezt a 3 módosító javaslatot.
Dr. Bácskai János: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő Úr! A módosító javaslataihoz lenne néhány
megjegyzésem. Aggodalommal figyelem, hogy „beáll azok sorába”, akik bizonyítás nélkül állítanak dolgokat. Amit
elmondott a 3-as metró akadálymentesítéséről, az nem mindenben fedi a valóságot. Szeretném látni azokat a
dokumentumokat, amelyekre hivatkozva kijelenti az elhangzottakat. A legjobb tudomásom szerint, a
főpolgármester nyilatkozatai szerint, az összes metróállomás a 3-as metró vonalán akadálymentesítve lesz, az
egyeztetések folynak a Mozgássérültek Egyesületével, hogy milyen megoldás lenne a legmegfelelőbb.
A második módosító javaslatához: bizonyára Önnek is feltűnt – hiszen előszeretettel látogatja a Tervtanács
üléseit, amin sajnálom, hogy nem tudok mindig ott lenni -, hogy a Vágóhíd utcában több ezer lakás építése
kezdődött el, illetve tervezése van folyamatban, tehát a Vágóhíd utca jelenlegi állapotában való felújítása szinte
értelmetlen lenne, hiszen azon sok ezer, millió tonna áru, teher fog áthaladni a következő hónapokban. Ha ezek
az építkezések befejeződtek, akkor érdemes erre visszatérni. Nyilván helyes észrevétel, hogy minél többet
vállaljanak át ebből a közművek – akik bizonyos esetekben részesei az aszfaltbontásnak -, illetve azok a
vállalkozó cégek, akik az építkezéseket folytatják. Emiatt nem tartom támogatandónak.
A Haller tervvel kapcsolatban: azt kérem, hogy várja meg a zárszámadást, hogy tisztán lássunk a rendelkezésre
álló eszközökről, és akkor döntsünk az itt szereplő 4 háznak a részleges felújításáról, illetve akkor rendeljünk
hozzá pénzösszeget. Nem javaslom ennek a módosító javaslatnak sem a támogatását.
Pál Tibor: Értelemszerűen kérem, hogy külön szavazzunk a 3 módosító javaslatról. Nem egészen értettem a
nyitó mondatát, hogy beálltam abba a sorba, akik valótlanságot állítanak. Nagyon motyogott, nem hallottam
pontosan. A 3-as metró esetében Ön is azt mondta, hogy úgy tudja, hogy Főpolgármester Úr nyilatkozta. Azt
tudom én is mondani, hogy szívesen látnám ezt a nyilatkozatot, egyelőre nem láttam.
Dr. Bácskai János: Ha iPhone-ja van, akkor most le tudja tölteni.
Pál Tibor: Ha figyelmesen elolvasta a Vágóhíd utcával kapcsolatos módosító javaslatomat, az van benne, hogy a
Mester utca és a Soroksári úti szakaszon – én is tudom - az építkezés miatt valószínűleg kell várjunk, amíg az
építkezések befejeződnek. Ne aggódjon, ahhoz az építkezéshez az anyagot nem a Nagyvárad tértől fogják
odaszállítani, hanem a Soroksári útról, tehát az első ütemben a Nagyvárad tértől a Mester utcáig nyugodtan meg
lehet csinálni a Vágóhíd utca burkolatjavítását.
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A Haller utca esetében meg tudom várni a zárszámadást, csak jelzem, hogy jó lenne most dönteni legalább arról,
hogy szándékunkban áll megcsinálni, felújítani ezeket a házakat. Ha a zárszámadásnál döntünk, és utána még
elkezdjük a közbeszerzést, akkor év végéig semmi nem történik. Minél előbb kellene ebben a kérdésben döntést
hozni. Az előző képviselő-testületi ülésnél Önök előtt világos volt, hogy minden pénz, amit felújításra vagy
építkezésre szeretnénk fordítani, az havonta 2%-ot romlik. Tehát ha van 2 milliárd forintunk, és még sokáig
várunk vele, akkor évente egyre kevesebb házat, építkezést tudunk belőle megcsinálni, ezért kellene minél előbb
dönteni, akár most a költségvetésnél.
Kállay Gáborné: Mi van a Pécel felől érkező áruval? Az szerintem Kőbánya felől érkezik. Az is megkerül
mindent, és elmegy a Soroksári útra, hogy úgy jöjjön, ahogy Képviselő Úr ajánlja? Kérdés, észrevétel nincs.
Kérem, szavazzunk a 7/5/2018. számú módosító indítványról.
58/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„1./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből támogatást 150 millió forint nyújt a fővárosnak az
Ecseri úti és Pöttyös utcai metrómegállók akadálymentesítésére.
2./ Felkérjük a Polgármester Urat, hogy az Üllői út mentén még érintett két kerület vezetőjével kezdje meg az
egyeztetést a két metrómegálló felújítása érdekében a közös tehervállalásról.”
(2 igen, 3 nem, 9 tartózkodás)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 7/6/2018. számú módosító indítványról.
59/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„A Képviselő-testület támogatja, hogy a 2018. évi költségvetésbe külön soron a „Haller Terv” részleges
megvalósítása 960 millió forinttal szerepeljen.”
(4 igen, 1 nem, 9 tartózkodás)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 7/7/2018. számú módosító indítványról.
60/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„1./ A 2018-as évi költségvetésben külön soron szerepeljen a Vágóhíd utca teljes szélességben való újra
aszfaltozásának tervezése.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat a Vágóhíd utca teljes hosszában való
aszfaltozására. A 2017. évi zárszámadás tárgyalásánál azokat terjessze a Képviselő-testület elé.”
(3 igen, 4 nem, 7 tartózkodás)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 7/3/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
61/2018. (II.15.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata saját bevételeinek a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. §-a
szerinti részletezését, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
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eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, jelen 7/3/2018. sz.
rendelet-tervezet 15. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 7/3/2018. számú előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 4 nem
szavazat mellett megalkotja a 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről.
Fröhlich Péter képviselő megérkezett az ülésterembe.
2./ Javaslat a 2018. évi elidegenítési címjegyzékre
26/2018. 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 26/2018. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
62/2018. (II.15.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
2018. évi ingatlan elidegenítési címjegyzéket a 26/2018. sz. előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak
szerint.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
3./ A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült pályázat szakmai tartalmának
módosítása a Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal
29/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Zombory Miklós: Az óvodákért felelek, ezért boldog lettem, amikor a Kosztolányi tornaterem bővítésével
kapcsolatban párhuzamosan két helyről érkezett pénz, 30 millió forint, illetve 20 millió forint. Mind a kettő a
sportteljesítménnyel kapcsolatos téma, és iskolára, óvodára vonatkozik. Ha ma is jól döntünk, akkor sikerül a
Kosztolányi Dezső Általános Iskolának a tornaterem bővítése, illetve 20 millió forintból a tornaszoba a Napfény
Óvodában. Amikor valami pozitívat tudok bejelenteni óvodákról, bölcsődékről, akkor tanárként boldog vagyok.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. 60
négyzetméteres tornaszobáról van szó a Napfény Óvodában, egyhangúan támogatta a bizottság.
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Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 29/2018. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
63/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján elnyert támogatás szakmai tartalmának módosítását – a
Ferencvárosi Napfény Óvoda tornaszobájának kiépítése tartalommal – támogatja.
2./ a pályázat megvalósításához szükséges bruttó 28.000.000 Ft önrészt biztosítja.
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a szakmai tartalom módosítása, valamint a projekt végrehajtása érdekében a
szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
4./ Budapest IX., Balázs Béla 32/B. földszint II. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után
fizetendő bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelem
30/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Kállay Gáborné: A Gazdasági Bizottság 37.000 Ft+ÁFA bérleti díjat javasol a pályázatban meghatározni.
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 30/2018. számú előterjesztés „A” határozati javaslatáról,
kiegészítve 37.000 Ft/hó + ÁFA összeggel.
64/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 30/2018. sz. előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás megkötéséhez hozzájárul.
2./ az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány határozatlan idejű bérleményét képező Bp., IX.
Balázs Béla u. 32/B. földszint II. sz. alatti helyiség után fizetendő bérleti díj összegét, az együttműködési
megállapodás megkötését követő hónaptól, 37.000 Ft/hó + ÁFA összegre mérsékli.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
31/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 50.000 Ft/hó+ÁFA bérleti díjat javasol,
2019. március 31-ig szóló határozott idejű bérleti joggal.
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Kállay Gáborné: A Gazdasági Bizottság ugyanezt javasolta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a
31/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról, kiegészítve 50.000 Ft/hó+ÁFA összeggel, 2019. március
31-ig szóló határozott idejű bérleti joggal.
65/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
IX., Ráday u. 18. fszt. IV. szám alatti, 159 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj
fizetése nélkül, 50.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2019. március 31-ig szóló határozott idejű
bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
6./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződések módosítására
27/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és fele-fele arányban tudott csak
támogatást kapni, nem voltak elegen az ülésen a kormánypárt részéről. Furcsa helyzet állt most elő. A FEV IX.
Zrt. és a FESZOFE Kft. esetében nem mint képviselők, hanem mint tulajdonosok vagyunk jelen, és
tulajdonosként döntünk arról, hogy mekkora támogatást adunk a cégeknek. A FEV IX. Zrt-nél van egy
997.000.000 forintos támogatás, amit a tulajdonosok biztosítanak a parkolási feladatra. Kétségtelen, hogy az
elmúlt időszakban sok zavaró dolog volt a parkolás környékén, ezért nem tudom megtenni, hogy ne tegyem fel a
kérdést Igazgató Úrnak vagy Polgármester Úrnak a napirend kapcsán, és kérem, adjanak tájékoztatást azzal
kapcsolatban, amit a sajtóban olvastunk. Vannak-e különböző listák, hogyan lehet felkerülni erre a listára, ki dönt
arról, hogy felkerüljenek a listára, lekerüljenek a listáról, van ennek valamilyen szabályozási rendje? Azért elég
nagy összeget adunk - 997.000.000 forintot – arra, hogy ez a cég működjön, és tulajdonosként talán jogunk van
tudni arról, hogy mi is történik ennél a cégnél, ennek a feladatnak az ellátásával kapcsolatban. Kérem, hogy
tájékoztassák a tulajdonosokat arról, hogy mi történik a cégnél!
Dr. Bácskai János: Képviselő Úr elég régen tagja már ennek a Képviselő-testületnek, és pontosan tudja, hogy a
FEV IX. Zrt – illetve a többi önkormányzati tulajdonú társaságunk - ellenőrzési módja hogyan megy. Az eset
kapcsán, amiről említést tett, belső vizsgálatot rendeltem el. A vizsgálat lezárult, és ennek eredményeképpen
büntetőfeljelentést tettem. A büntetőfeljelentés eredményes lezárásáig ebben az ügyben nem nyilatkozhatunk.
Amennyiben további információra van szüksége, akkor a Felügyelő Bizottsághoz fordulhat, hiszen a másik
ellenőrzési módja a társaság működésének a Felügyelő Bizottság, amely a közeljövőben össze fog ülni, és
vizsgálni fogja az esetet.
Baranyi Krisztina: 1 milliárd forintot adunk csak a külső parkolásüzemeltetésbe bevont cégnek járó megbízási
díjra, és majdnem fél milliárdot még a FEV IX. Zrt. működésére. Szeretném megtudni, hogy mi a rendőrségi
feljelentés pontos szövege, ezt Polgármester Úrtól kikértem közadatban is, amire természetesen még nem
válaszolt. Ki ellen irányul? Mi lett a belső vizsgálat eredménye? Kit függesztettek fel? Újra visszatérve a napirend
előtti kérdésemhez: aki ennek a cégnek a vezetője, és hamis, a valósággal ellentétes tájékoztatást adott arról,
hogy szerepel-e Polgármester Úr haverja ezen a VIP listán, az az ember valószínűleg a FEV IX. Kft. igazgatója,
még mindig a helyén van-e vagy fegyelmivel ki lett-e rúgva? Ezekre a kérdésekre azonnali, megnyugtató választ
szeretnék! Polgármester Úr szeretné ezt elhúzni, „elkenni” egy nem egyértelmű, rendőrségi feljelentésre tett
hivatkozással, egy olyan belső vizsgálattal, aminek már láttuk korábban is az eredményét: nyilván mindent
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rendben talált, és a takarítónőn majd „elverik a balhét”. Ez nem megfelelő hozzáállás, szeretném, ha ezt azonnal
tisztázná Polgármester Úr. Itt van a cég vezetője is, ezekre a kérdésekre nem olyan nehéz a képviselőknek
választ adni.
Görgényi Máté képviselő kiment az ülésteremből.
Szilágyi Zsolt: Akkor most megkérdezném, hogy ki és miért lett felfüggesztve, amint a sajtóban olvashattuk?
Dr. Bácskai János: Tisztelt Képviselőtársaim! Azt hallom, hogy megint SZMSZ értelmezési problémáik vannak.
A napirenden nincsenek ezek a kérdések. Önök természetesen megkérdezhetik, és a válaszokat is meg fogják
kapni, ha a megfelelő módon teszik fel.
Baranyi képviselőnő azt állította, hogy nem válaszoltam a kérdésére. Ez igaz, 15 napon belül fog választ kapni a
kérdésére, tehát fogok rá válaszolni.
Szilágyi képviselő úr kérdésére is meg fogja kapni a választ 15 napon belül.
Görgényi Máté képviselő visszajött az ülésterembe.
Baranyi Krisztina: 1.177.000.000 forint, majd’ 1,2 milliárd forint a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos
költségek. A bevételek pedig 1,3 milliárd forint, vagyis a parkolási övezet jelentős kibővítésével, illetve a parkolási
díjak jelentős emelésével mindösszesen 100 millió forintos nyereséggel számolhat az Önkormányzat. Ha ez a
sokat emlegetett több mint 300 millió forintos állítólagos nyereséghez képest 100 millió forintra csökkent, akkor a
FEV IX. Kft. megfelelően végzi a dolgát? Ön szerint ott minden rendben megy, és most újra emelni kell a
működési támogatását? A parkolással kapcsolatosat is és az egyéb feladataival kapcsolatosakat is? Mikor
lesznek felelősei ezeknek az ügyeknek?
Dr. Bácskai János: Ha Képviselő Asszony konkrétan kérdezne, pontosabban olyan kérdéseket tenne fel, amire
van értelmes válasz, akkor tudnék rá válaszolni, de semmi ilyen konkrét kérdést nem tett fel, tehát nem tudok rá
válaszolni.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 27/2018. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
66/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a FEV IX. Zrt. részére működésének közvetett költségeire, 2018. évre 464.674.000 - Ft összegű támogatást
nyújt, azzal, hogy 2019. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a 2018. évi támogatási összeg
arányos összegének megfelelő támogatási előleget biztosít, mely a szerződés megkötésekor a támogatási
összegbe beszámításra kerül.
2./ a FEV IX. Zrt-vel az ingatlanok kezelése, üzemeltetése tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződésében
szereplő kompenzáció összegét 2018. évre vonatkozóan bruttó 279.083.000 - Ft-ban határozza meg.
3./ a FEV IX. Zrt-vel a parkolás tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció
összegét bruttó 997.661.000 - Ft-ban határozza meg.
4./ a FEV IX. Zrt-vel létrejött megbízási szerződésben szereplő megbízási díjat 2018. évre vonatkozóan bruttó
34.671.000 - Ft-ban határozza meg.
5./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési ütemezéseket meghatározza és az 1. pontban foglaltaknak
megfelelő támogatási szerződést megkösse, valamint a 2., 3. és 4. pontban meghatározott közszolgáltatási
szerződéseket és a megbízási szerződést az ott meghatározottaknak megfelelően módosítsa.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 27/2018. számú előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
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67/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a FESZOFE Kft. részére tevékenysége fenntartása és folyamatos biztosítása céljából, 2018. évre 305.160.000
- Ft összegű támogatást nyújt, azzal, hogy 2019. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a 2018. évi
támogatási összeg arányos összegének megfelelő támogatási előleget biztosít, mely a szerződés megkötésekor
a támogatási összegbe beszámításra kerül.
2./ a FESZOFE Kft-vel létrejött közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció összegét 2018. évre
vonatkozóan bruttó 360.966.000 - Ft-ban (beleértve az Erdészeti szolgáltatás tevékenységet bruttó 5.000.000 - Ft
összegben), az eseti megrendelésekre vonatkozó díjat pedig az alábbi bontásban bruttó 46.800.000 - Ft-ban
határozza meg:
- illegális hulladéklerakók felszámolására és a városüzemeltetésért felelős iroda feladatkörébe tartozó – a
szerződés 3.1. pont I., II. alpontjában foglalt – feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó minőségi és
mennyiségi igényeire, valamint az önkormányzat közszolgáltató feladataihoz szorosan kapcsolódó, de abba nem
tartozó eseti igényeire bruttó 26.800.000 – Ft,
- a vagyongazdálkodásért felelős iroda feladatkörébe tartozó – a szerződés 3.1. pont III. alpontjában foglalt –
feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó minőségi és mennyiségi igényeire, valamint az
önkormányzat közszolgáltató feladataihoz szorosan kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire bruttó
20.000.000 – Ft, azzal, hogy amennyiben a városüzemeltetésért felelős iroda vagy a vagyongazdálkodásért
felelős iroda eseti megrendelései kimerítették az adott irodához tartozó keretösszeget, az eseti megrendelés
megrendelhető és kifizethető a városüzemeltetésért felelős iroda és a vagyongazdálkodásért felelős iroda
vezetőjének együttes hozzájárulásával a másik iroda rendelkezésre álló keretösszegének terhére,
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési ütemezéseket meghatározza és az 1./ pontban foglaltaknak
megfelelő támogatási szerződést megkösse, valamint a 2./ pontban meghatározott közszolgáltatási szerződést
az ott meghatározottaknak megfelelően módosítsa.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 27/2018. számú előterjesztés 3. határozati
javaslatáról.
68/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a FESZ Kft-vel létrejött feladatellátási szerződésben 2018. évre vonatkozóan a kötelezően ellátandó
feladatokra vonatkozó díjazás mértékét 60.000.000 - Ft-ban, míg az önként vállalt feladatokra vonatkozó díjazás
mértékét 137.000.000 - Ft-ban határozza meg.
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési ütemezést meghatározza és az 1./ pontban meghatározott
feladatellátási szerződést az ott meghatározottaknak megfelelően módosítsa.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből.
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7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak
ellátására pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének
meghatározása
32/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Két lényeges dologról döntünk. Ha jól döntünk, akkor kiírjuk a pályázatot az intézmény
vezetésére, illetve a szakértői bizottságot helybenhagyjuk, ami egy javaslat. A történelemhez hozzátartozik, hogy
Káldy Györgyné, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetője 2016. február 1-jével nyert 5 évet,
megnyerte pályázatával az intézményvezetői munkakört, azonban tavaly GYES-re ment, és visszajövetele előtt
bejött, és elmesélte, hogy a saját városában megnyerte a bölcsődevezetői állást, ezért kéri felmentését. Jelenleg,
több mint 1 éve, Árvainé Komornik Katalin az SZMSZ szerinti törvényes helyettes végzi a vezetői munkát. Amíg
nem lesz eredményes pályázat, addig ő fogja végezni a munkát.
Dr. Bácskai János: A bizottság egyhangúan támogatta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a
32/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
69/2018. (II.15.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó magasabb
vezetői pályázatot a 32/2018. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó
magasabb vezetői pályázat közzétételéről a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően
gondoskodjon.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatok elbírálására a szakértői
bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
- Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke
Illyés Miklós
- Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke
Hegedűsné Véghvári Katalin
- Bölcsődék Demokratikus Szakszervezete Helyi
Alapszervezetének elnöke
Szabóné Gál Mária
- Humánszolgáltatási Iroda vezetője
Szilágyi Imre
- Közalkalmazotti Tanács elnöke
Zobokyné Kozma Krisztina
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a szakértői bizottság tagjainak értesítése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. március 13.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
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8./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére
pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
33/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Ez is pályázatról szól. Igazgató Úr megbízatása 2018. július 1-jével lejár. Ismét két dologról
fogunk szavazni, az egyik, hogy kiírja a Képviselő-testület a pályázatot, a másik pedig a bizottság, aki majd
javaslatot tesz. Kérem, támogassák.
Dr. Bácskai János: A bizottság egyhangúan támogatta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a
33/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
70/2018. (II.15.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki a
33/2018. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről
a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására beérkező pályázatok
elbírálására a szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
- Magyar Orvosi Kamara kerületi elnöke
dr. Gazdag Gábor László
- Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai
és Infektológiai Intézet
főigazgató vagy megbízottja
- FESZ Felügyelő Bizottságának elnöke
dr. Kornya László
- Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
jegyző vagy megbízottja
- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda vezetője
Szilágyi Imre
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a szakértői bizottság tagjainak értesítése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. március 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
9./ Az Epres, a Kerekerdő, a Liliom, a Méhecske, valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb
vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság
összetételének meghatározása
34/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: A változatosság kedvéért ismét pályázat. Az Ugrifüles és a Méhecske Óvoda óvodavezetője
júliusig óvodavezető. Most kiírjuk a pályázatot. Az Epres Óvodában Szundyné Ihász Erzsébet elmegy nyugdíjba,
helyette vagy az SZMSZ szerinti helyettese pályázik, vagy valaki kívülről. A Liliom Óvodához a Képviselő-testület
engedélye szükséges, mert a nemzeti közoktatásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy aki másodszor lesz
óvodavezető, annak nem kell pályázni, csak a helyi nevelőtestület véleménye alapján a Képviselő-testület dönt. A
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Kerekerdő Óvodában Szencz Mátyásné 2017. szeptember 1-jével beadta a felmondását, az úgynevezett „sétálót”
töltötte 2018. január 01. napjáig. Jelenleg a helyettes látja el a feladatokat, Magyarné Willinger Andrea. Bízunk
abban, hogy valaki elnyeri a pályázatot és nem csak arról döntünk, hanem a szakmai bizottságról is, akik
elbírálják.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 34/2018. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
71/2018. (II.15.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Ugrifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 34/2018. sz. előterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Méhecske
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 34/2018. sz. előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal kiírja.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Epres
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 34/2018. számú előterjesztés 3.
számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kerekerdő
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 34/2018. számú előterjesztés 4.
számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Epres Óvoda, a
Kerekerdő Óvoda, a Méhecske Óvoda és az Ugrifüles Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező
pályázatok elbírálására a szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
- Villányi Györgyné (szakértői szám: SZ 021671) óvodai tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztés,
pedagógiai értékelés
- Hajnal Margit Hajnalka (szakértői szám: SZ 027197) óvodai pedagógiai értékelés, intézményértékelés
- dr. Remzsőné Piti Kata (szakértői szám: SZ 025306) óvodai tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztés.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság
tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázat összegben határozza meg. Felkéri a
Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. „pedagógiai
feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Liliom Óvoda
óvodavezetőjét, Zsellérné Mikóczi Esztert, pályázati eljárás lefolytatása nélkül meg kívánja bízni újabb (első
megbízás meghosszabbítása) 5 évre magasabb vezetői feladatok ellátásával.
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Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy az ismételt magasabb vezetői megbízás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7)
bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
22. § (3) bekezdésében meghatározott nevelőtestületi egyetértés beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
10./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására
35/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Egyértelmű, csak kisebb javításokat tartalmaz.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2018. számú előterjesztés I. normatív
határozati javaslatáról.
72/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában
működő
Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló határozat visszavonásáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 293/2017.
(X.05.) számú normatív határozatát visszavonja.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2018. számú előterjesztés II. normatív
határozati javaslatáról.
73/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában
működő
Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Csudafa Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:
Okirat száma: M/679505/2018./1.

Módosító okirat

A Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016. október 28. napján
kiadott, E/679505/2016/2. 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 Képviselő-testülete a 73/2018.(II.15.) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:
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1.Az alapító okirat 1.2. pontja a következő szerint módosul:
1.2.

Költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Óbester utca 9.

2.Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbi szerint módosul:
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján.
3. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az
óvodavezető. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. Az
intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Vezetői megbízatása határozott időre, 5 évre szól. Vezetői
feladatait közalkalmazotti jogviszony keretében látja el. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat
a polgármester gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.
4.Az alapító okirat 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
feladatellátási hely megnevezése
1

tagozat megjelölése

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
189

5.Az alapító okirat 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a az
ingatlan
vagyon használati joga
funkciója, célja
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1097 Budapest,

38.264/2

Óbester utca 9.

1

Az óvoda részéről az ingatlan óvodai
használata, valamint a vagyoni értékű ellátás
jogok, tárgyi eszközök használata
eszközleltár szerint történik. Az
ingatlan használatára és a mindenkor
hatályos vagyonrendelet vonatkozó
szakaszai alapján annak tovább
hasznosítására jogosult. Kizárólag az
ingatlan használatára és a mindenkori
vagyonrendelet
szerinti
továbbhasznosításról rendelkezhet.

nevelés,

A
Ferencvárosi
Intézmény
Üzemeltetési Központ a hozzá rendelt
költségvetési szerv működtetéséért, a
használatban
lévő
vagyon
használatával, védelmével összefüggő
feladatok
teljesítéséért
felelős
szervezeti egység.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, 2018. február 15.

P.H.
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)

(14 igen, egyhangú)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2018. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
74/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert a 73/2018. (II.15.) számú normatív határozatban szereplő módosító okirat aláírására, és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásában történő átvezettetésére.
Határidő: döntést követő 8 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe.
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11./ Alapítványok támogatási kérelmei
36/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőket, kívánják-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: A „FERKÓ” Alapítvány a Pedagógiai Szolgáltató Központ egy alapítványa. Mozgásfejlesztő
játékokra szeretnének pénzt kérni. Tavaly 500.000 forintot kértek, idén pedig 600.000 forintot.
Kállay Gáborné: Az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére 200.000 forintos, az
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány részére pedig 500.000 forintos támogatást
javaslok.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta a 3 alapítvány előbb
elhangzott összegeit.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 36/2018. számú előterjesztés határozati
javaslatáról, kiegészítve az elhangzott összegekkel.
75/2018. (II.15.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ támogatja a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelmét az óvodákba járó
gyerekek mozgásfejlesztéséhez, terápiájához szükséges nagyobb méretű és hordozható eszközök
beszerzésének támogatását az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális
és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 600.000,- Ft összegben.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
2./ az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére 200.000 Ft támogatást biztosít, amit az
Albert emlékversenyek díjazásának költségeire használhatnak fel a 3143. számú „Szociális és köznevelési
feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány részére 500.000 Ft támogatást biztosít, amit
az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány által 2018. évben rendezett programok
költségeire használhatnak fel a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
4./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás
megkötéséről, a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően.
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
12./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 20182019. nevelési évre
37/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
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Zombory Miklós: Ígérem, rövid leszek. Az óvodai beiratkozás 2018. április 23-27. között lesz. A tavalyi
kormányrendelet alapján, aki 3. életévét augusztus 31-vel betölti, az óvodába járni köteles napi 4 órán keresztül.
Bölcsődénél egyszerűbb, mert folyamatos a beiratkozás, a mai naptól mindennap lehet beiratkozni. Minél előbb
iratkozik be valaki, annál biztosabb, hogy abba a körzetbe fog bekerülni, ahol lakik. Egy héten kétszer – kedden
és csütörtökön – lehet a Ráday utca 46. szám alatt jelentkezni. Aki 2018. június 15-ig nem jelentkezik, azt
várólistára teszik, és utána már csak oda tudja a picit beíratni, ahol hely van.
Gyurákovics Andrea képviselő kiment az ülésteremből.
Dr. Bácskai János: A bizottság egyhangúan elfogadta a beiratkozás rendjét. Ezek után semmi akadálya annak,
hogy „elárasszák” Ferencváros óvodáit a gyermekek szülei. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a
37/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
76/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2018. április 23-27. között határozza meg.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beíratást 2018.
április 23-27. között az alábbi időpontokban határozza meg:
2018.
Óvoda neve

április 23.
hétfő

Ferencvárosi
8.00-12.00 óra
Csicsergő
13.00-16.00 óra
Óvoda
Ferencvárosi
8.30-11.30 óra
Csudafa
14.00-16.30 óra
Óvoda
Ferencvárosi
9.00-12.00 óra
Epres
15.00-18.00 óra
Óvoda
Ferencvárosi
Kerekerdő
7.00-16.00 óra
Óvoda
Ferencvárosi
Kicsi Bocs
8.00-17.00 óra
Óvoda
Ferencvárosi
Liliom
8.00-16.00 óra
Óvoda
Ferencvárosi
Méhecske
8.00-12.00 óra
Óvoda
Ferencvárosi
8.00-12.00 óra
Napfény
14.00-16.00 óra
Óvoda
Ferencvárosi
Ugrifüles
8.00-12.00 óra
Óvoda

április 24.
kedd

április 25.
szerda

április 26.
csütörtök

április 27.
péntek

8.00-12.00 óra
13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra
13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra
13.00-16.00 óra

8.00-12.00
óra

8.00-11.30 óra
14.00-16.30 óra

8.00-11.30 óra
14.00-16.30 óra

8.00-11.30 óra
14.00-16.30 óra

8.30-11.30
óra

15.00-17.00 óra

9.00-12.00 óra

15.00-17.00 óra

7.00-16.00 óra

7.00-16.00 óra

7.00-16.00 óra

7.00-13.00
óra

8.00-12.00 óra

14.00-18.00 óra

8.00-12.00 óra

8.00-12.00
óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.30-17.30 óra

8.00-12.00
óra

14.00-17.00 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.00 óra

8.00-12.00
óra

14.00-17.30 óra

9.00-12.00 óra

14.00-16.00 óra

9.00-12.00
óra

14.00-17.00 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.00 óra

8.00-12.00
óra

9.00-12.00
óra
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Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
3./ az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló fenntartói hirdetményt a 37/2018. számú előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
4./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő
közzétételéről.
Határidő: 2018. március 23-ig a közzétételre
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5./ a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben - az engedélyezett létszám mértékéig – a felvétel
folyamatosan történik.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
(14 igen, egyhangú)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
13./ A „Bakáts projekt” végrehajtásához szükséges döntések meghozatala
39/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és támogatásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Dr. Bácskai János: Legközelebb narancssárgával legyen szíves jelezni, hogy ne tévesszem el a megszólítást.
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 39/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
77/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata között 2017. augusztus 1-én, a Budapesti Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében létrejött
Együttműködési Megállapodásban szereplő határidők a határidő módosítás iránti kérelem Támogató általi
jóváhagyását követően módosításra kerüljenek.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodás módosítása, a Támogatási Szerződés
megkötése és a projekt végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2018. szeptember 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Gyurákovics Andrea képviselő visszajött az ülésterembe.
14./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
40/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
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Rimovszki Tamás: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, Igazgató Úr válaszolt a kérdésekre. A bizottsági tagok részéről elhangzottak köszönetek a
Közterület-felügyelet munkájával kapcsolatban, a bizottság támogatásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Szeretném megismételni, amit a bizottsági ülésen is elmondtam. Köszönöm a lakók
nevében is a Közterület-felügyeletnek és a Képviselő-testületnek, hogy a Ferenc téren napi 24 órás őrzés van,
így biztosított a biztonság, a nyugalom és a folyamatos rend.
Gyurákovics Andrea: Csatlakozom Képviselőtársamhoz, a belső kerület egyik képviselőjeként én is szeretném
a köszönetemet kifejezni. Elsődlegesen a vendéglátóhelyek éjszakai működtetésével kapcsolatban kértünk és
kaptunk segítséget a Közterület-felügyelettől, „karöltve” a rendőrséggel. Úgy tűnik, hogy lassan normalizálódik a
helyzet.
A bizottsági ülésen még említettem az illegális szemétlerakással kapcsolatos tevékenységet is. Ez nem szűnt
meg, viszont a mennyiség csökkenni látszik, és lassan beérik az a munka, amit a Közterület-felügyelet elkezdett
az Önkormányzattal, rendőrséggel, lakossággal együtt. Köszönhetően a mobilkameráknak, csökkennek az
illegális szemétlerakó helyek. Ígéretet kaptam Igazgató Úrtól, hogy a mobilkamerák rendszerét – amennyiben a
költségvetés engedi – az idei évben bővíteni fogják, mivel úgy tűnik, ennek van visszatartó ereje.
Zombory Miklós: Informatikai nyelven „Ctrl+C”, „Ctrl+V”, amit elmondott Frakcióvezető Asszony. Minden egyes
pontjával egyetértek. Köszönet a Belső-Ferencvárosban a tevékenységért. A Ráday utca 57. szám, illetve a
Lónyay utca 58. szám az egyetlen, ami „borsot tör” a lakók, illetve a Közterület-felügyelet számára is, mert
időnként renitenskednek. Ahányszor bejelentem, azonnal szó nélkül kimennek a közterület-felügyelők a
helyszínre és intézkednek, jóindulatúak, nagyon méltányosan állnak hozzájuk, még az építők is a „dicséret
hangján szóltak”.
Dr. Bácskai János: Várom azt a pillanatot, amikor kiderül, hogy Alpolgármester Úr eszperantó nyelven is tud
beszélni. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 40/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
78/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata úgy dönt, hogy elfogadja a Ferencvárosi Közterületfelügyelet 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
15./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető
parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása, valamint új közbeszerzési
eljárás megindítása
38/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Vörös Attila: Köszönöm, nem.
Baranyi Krisztina: Tegnap a bizottsági ülésen viszonylag kimerítő vita folyt erről a napirendi pontról. Martos
Dániel fővezérigazgató-helyettes úr próbált válaszokat adni a feltett kérdésekre. A tegnapi párbeszédből, az
elégtelen és hazug válaszokból nagyon sok minden kiderült, de ezzel most nem fárasztom Önöket, nyugodtan
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olvassák el a jegyzőkönyvet. Most korlátozott az időkeretem. Abból, amit tegnap hallottam Martos Dániel úrtól,
egy biztosan kiderül, ez a megállapodás ezzel a céggel egy újabb tolvajlás, amit ez a kerület legalább 8 hónapig
– nyár végéig – újra havi 81 millió forinttal fog dotálni. Kifizetünk nekik hőpapírokra, használt furgonokra, használt
parkolóórákra, felfestésekre és bontásjavításokra még további majdnem 130 millió forintot. Kedves
Képviselőtársaim! Számoljanak! Egy olyan cégnek, amely bizonyíthatóan hibás teljesítéssel, többször megszegte
a megbízási szerződését, amely miatt már több tízmillió forint kár érte ezt a kerületet, amely miatt tele van a sajtó
ezzel a kerülettel, tovább folytatjuk a tolvajlását, azért, hogy bizonyos embereknek még egy kicsivel – legalább fél
évig, vagy 8 hónapig – több „jusson a zsebébe”. Tegnap is elmondtam Fővezérigazgató-helyettes Úrnak, hogy ha
ezt akarják, és Önök ehhez asszisztálnak és megszavazzák, én ezt az ügyet nem fogom hagyni leállni! Van ott
még információ, ahonnan ezek jöttek! Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy végre fejezzék be ezt a gyakorlatot
Ferencvárosban! Itt nincs helye tolvajoknak!
Dr. Bácskai János: Vajon a gyerekeivel is így beszél otthon?
Gyurákovics Andrea: Megpróbálom összeszedni, amiket Képviselő Asszony mondott, elég érdekesek. Ugyanaz
történik, ami eddig. Amit csinál, az egy botránykeltés, és semmi másra nem irányul, mint erre a
„botránypolitizálásra”. Bár nem látom már itt az aktivistáit, nem tudom, miért kellett ennyire „kirohannia”, már nem
veszik a felszólalását. Nem kell már ez, nyugodjon le, napirend előtt felvették, ebből lesz egy szépen összevágott
anyag, amiből Ön, mint „a kerület Jeanne d'Arc-ja” fog kikerülni. Tényeket nem hallottunk, neveket nem tudunk,
nem hallunk, csak itt „ködösít” Képviselő Asszony. Ha már a parkolási ügyekről beszélünk, kíváncsi lennék az Ön
parkolási ügyére is. Annak idején, amikor kiderült a parkolási ügye, akkor miért nem tartotta fontosnak, hogy
lemondjon a tisztségéről?
Baranyi Krisztina: Az előző képviselő-testületi ülésen felolvastam, de akkor újra a parkolási ügyemről, mint „a
kerület Jeanne d'Arc-ja” „a kerület Ursulájának”: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló „ilyen és ilyen” törvény, bekezdés, pontjába ütköző és aszerint
minősülő tulajdon elleni szabálysértés, csalás elkövetése miatt indított eljárást az előkészítő eljárást folytató
hatóság – mivel a szabálysértés elkövetése nem állapítható meg – megszünteti.
Szilágyi Zsolt: Lászay Jánoshoz szeretnék szólni. Adna nekem egy választ? 2017. december 21-én szó esett a
közbeszerzésnél, hogy 5 évre fogják kiírni, amit kicsit sokalltam, de beláttam, ahogy Igazgató Úr elmondta, hogy
ez egy több száz millió forintos beruházás lesz. Az óracseréken kívül olyan infrastrukturális kialakításról van szó,
amit Pesten még nem ismerünk. Ezt kifejtené nekem, hogy ez mi lesz, és honnan tudjuk, hogy a közbeszerzés
után az a cég egy ilyet fog csinálni?
Dr. Bácskai János: Miért nem Elnök-vezérigazgató Urat kérdezi?
Gyurákovics Andrea: Akkor Képviselő Asszonynak, mint „Tarth-i Brienne” fogok válaszolni. Tovább kellett volna
olvasni azt a szöveget, és akkor kiderült volna, hogy Önt megkérdezték a rendőrségi eljárás során, hogy abban a
két hónapban ki vezette azt a bizonyos gépjárművet, amire Ön nem volt hajlandó válaszolni. Innentől kezdve nem
arról van szó, hogy ezt a bűncselekményt nem követte el, hanem mivel nem volt együttműködő a rendőrséggel,
nem tudták megállapítani a bűnösséget. Ebben az esetben azt gondolom, hogy ha Önnek nem lett volna semmi
titkolnivalója, akkor együttműködik a rendőrséggel, ami nem történt meg.
Dr. Bácskai János: Baranyi Krisztinának nem tudom megadni a szót, mert az SZMSZ szerint nem
engedélyezett.
Vörös Attila: A technikai fejlesztés, amit megcélozhatunk esetleg a közbeszerzés kapcsán, az arról szólna, hogy
távfelügyeleti órákat szeretnénk bevezetni a belső körzetekben, mert itt körülbelül 10 éves órák funkcionálnak.
Tervbe vettük, hogy ezeket fokozatosan cserélnénk, nyilvánvalóan ez a pályázatok függvényében fog majd
megtörténni. Egyéb mintaprojektet is számba vettünk. Lehetőség van aszfaltba épített chipekkel elindítani
egyfajta telefonos applikációt és projektet, ami alapján ki lehet mutatni az adott körzetre az üres parkolóhelyek
számát, és ez alapján tudjuk tájékoztatni a parkolni vágyókat, hogy hol van üres parkolóhely. Ez alapján oda
tudjuk vezetni őket, és egy hatékonyabb parkolást próbálnánk kialakítani. Ez természetesen csak feltételezés,
megpróbáljuk érvényesíteni a pályázatban, és meglátjuk, hogy lesznek-e erre kivitelezők.
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Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Igazgató Úrhoz lenne egy
kérdésem. Tudjuk, hogy amikor egy közbeszerzést elindítunk, akkor nagyon fontos, hogy a közbeszerzést
bonyolító cég kicsoda. Látjuk, hogy van néhány olyan országos közbeszerzés, ahol már a bonyolító cég is
kérdésessé válik. Az előterjesztésben az olvasható, hogy a közbeszerzés előkészítésében a szaktanácsadó
kiválasztása megtörtént. Megkérdezhetem, hogy melyik cég segít most nekünk ebben? Van-e valamilyen
kapcsolódásuk a korábbi nagy állami közbeszerzésekhez, esetleg azoktól függetlent sikerült találni? Ki ez a cég,
akivel együtt fogunk dolgozni?
Vörös Attila: Lefolytattuk a pályázatot, ahogy megírtuk az előterjesztésben, és a Papcsák Ügyvédi Iroda lesz a
hivatalos közbeszerzési tanácsadó.
Szilágyi Zsolt: Nem lehetne olyan megoldás, hogy a FEV IX. Zrt. csinálja a parkolást, és nem bízunk meg másik
céget?
Vörös Attila: Úgy tudom, hogy ez pár évvel ezelőtt szintén felmerült, és már akkor kimutatható volt, hogy olyan
költségekkel járna, olyan infrastrukturális és munkaerő felvétellel járna ez a funkció, hogy megfelelő megoldásnak
látszott az alvállalkozó bevonása. Budapesten szerte mindenhol alvállalkozókat vonnak be, tehát nem
egyedülálló ez az elképzelés. Ha „magunkra vennénk” ezt a feladatot, az most még nem prognosztizálható
költségekkel járna, de biztos, hogy többe kerülne, mint a mostani funkció.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 38/2018. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
79/2018. (II.15.) 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 tervezetként elfogadja a 38/2018. sz. előterjesztés 1.sz. mellékletét képező – a FERPARK 2010 Kft-vel a „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő
közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban 2010. december 17-én
megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló – megállapodást, és felhatalmazza
Vörös Attila elnök-vezérigazgatót a végleges megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
(9 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Zombory Miklós alpolgármester kiment az ülésteremből.
16./ Interpellációra adott válasz
22/2/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem Pál Tibor képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ?
Pál Tibor: Az a problémám, hogy abban a helyzetben vagyok, mint a sas és a hentes, de nem a mészáros. A
sas szépen száll fent a magasban, rálát a tájra, le tud csapni az áldozatára, a hentest pedig ez „baromira” nem
érdekli. Van egy interpelláció, amiben feltettem több kérdést. Azt kérdeztem: „Mit gondol Ön arról, hogy a leírt
állapotok hogyan illeszkednek az Otthon, Város, Ferencváros jelmondatba?” A válaszában egy szó sincs erről.
Megkérdeztem: „Mit kíván tenni Polgármesterként, a kerületünk fővárosi képviselőjeként, hogy a bódéváros, ami
a Határ úti metrónál van, felszámolásra kerüljön?” Erről semmit nem ír. „Mekkora terhet kell még vállalnia
Ferencvárosnak?” Nem ír semmit. „Mivel magyarázza, hogy Ferencváros az építkezés elhúzódása miatt egy
ilyen nagy értékű területet el is veszíthet?” A múltkor jeleztem, hogy Kispest bejelentette az igényét erre a
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területre. „Érez-e felelősséget?” Ezeket kérdeztem, erre kaptam egy olyan választ, aminek semmi köze hozzá.
Egy jogi procedúráról írnak, amit már mindenki pontosan ismer. Nem azért kérdeztem, mert ezeket a jogi ügyeket
nem tudom, hiszen minden alkalommal itt van előttünk. Az előbb szavaztuk meg – már aki megszavazta - a
Közterület-felügyelet működését. Ami a Határ úton van, az katasztrofális. Tudom, hogy sokat dolgozik a
Közterület-felügyelet, de azért nézzék már meg, milyen „bódéváros” van ott! Nem értem, hogy ez ügyben miért
nem tudunk tenni valamit. Nem azért, hogy elmenjenek, de jó lenne, ha naponta kimennének, megnéznék, hogy
miért bővül, a szemetet el kellene vinni. Normális kérdéseket tettem fel, ami arról szól, hogy jó lenne ez ügyben
valamit tenni. Szándék sincs arra, hogy „igen, kimennek a közterület-felügyelők”, vagy „sajnáljuk, nem
szerencsés” vagy valami ilyen típusú válasz. Ne haragudjon, de ezt a választ nem tudom elfogadni.
Jancsó Andrea Katalin és Intzoglu István képviselők kimentek az ülésteremből.
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület elfogadja-e a 22/2/2018. számú
interpellációra adott választ.
80/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 22/2/2018.
számú interpellációra adott választ elfogadja.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Fröhlich Péter képviselő nem szavazott.
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.)
17./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
41/2018. 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 41/2018. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
81/2018. (II.15.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bácskai János
polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
hónapok
Szabadságnapok száma
összese
n
74

2018.
évi
39

I.

előző
évi
35

II.

III.

12tól
16ig

19től
23ig

IV.

V.

15től
23ig

VI.

VII

2-től
20ig

VIII.

IX.

10től
14ig

X.

XI.

XI
I.
27
től
28
-ig

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző
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2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi szabadság igénybevételéről a Képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a
szükséges ügyviteli feladatokkal kapcsolatos intézkedést tegye meg.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző
(12 igen, egyhangú)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
18./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
52/2018. 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 az 52/2018. számú előterjesztés normatív
határozati javaslatáról.
82/2018. (II.15.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában
működő
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja
ki:
Okirat száma: M/801940/2018.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
által 2017. október 5. napján kiadott, E/801940/2017./2. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a 82/2018. (II.15.) számú képviselő-testületi határozatára figyelemmel - a
következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat 1.2. pontja a következő szerint módosul:
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. A. épület 1. lépcsőház
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános 1095 Budapest, Mester utca 19.
Iskola

2

Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola

3

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1095 Budapest, Gát utca 6.
és EGYMI (iskolai tagozat)
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
A. épület
és EGYMI (autista tagozat)

4

1092 Budapest, Bakáts tér 12.
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5

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.
A. épület 2. lépcsőház
és EGYMI (óvodai tagozat)

6

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános 1095 Budapest, Mester utca 67.
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7

Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
Általános Iskola

8

Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.
Kéttannyelvű Általános Iskola

9

Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 1096 Budapest, Vendel utca 1.
és Szakközépiskola

10

Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8.
Általános Iskola és Gimnázium

11

Ferencvárosi
Gimnázium

12

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 1098 Budapest, Lobogó utca 1.
Iskola és Gimnázium

13

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 1098 Budapest, Napfény utca 3.
Iskola és Gimnázium

14

Jégcsarnok

15

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora

16

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
Tábora

17

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

18

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38.
1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
B. épület

19

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester utca 9.

20

Ferencvárosi Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom utca 15.

21

Ferencvárosi Epres Óvoda

1098 Budapest, Epreserdő utca 10.

22

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

23

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel utca 10.

24

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.

25

Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény utca 4.

26

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok utca 9.

27

Ferencvárosi
Intézményei

28

Dési Huber István Művelődési Ház

1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.

29

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

1092 Budapest, Ráday utca 18.

30

József Attila-lakótelepi Közösségi Ház

1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.

31

József Attila Emlékhely

1095 Budapest, Gát utca 3.

32

Pinceszínház

33

9.TV

1093 Budapest, Török Pál utca 3.
1096 Budapest, Haller utca 27.
II. emelet 22-24. szoba

Sport

Általános

Iskola

és 1096 Budapest, Telepy utca 17.

1098 Budapest, Toronyház utca 21.

Művelődési

1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.
A. épület 3. lépcsőház, B. épület

Központ

és

1096 Budapest, Haller utca 27.

27

1092 Budapest, Köztelek utca 8.
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, 2018. február 15.
P.H.

Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)

dr. Bácskai János
polgármester
(11 igen, 1 tartózkodás)

Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 52/2018. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
83/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert a 82/2018. (II.15.) számú normatív határozatban szereplő módosító okirat aláírására, és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásában történő átvezettetésére.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 1 tartózkodás)
Pál Tibor képviselő nem szavazott.
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)
Zombory Miklós alpolgármester visszajött az ülésterembe.
Fröhlich Péter képviselő kiment az ülésteremből.
19./ Sürgősségi javaslat szolgalmi jog bejegyzéséről szóló megállapodás megkötésére
28/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 28/2018. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
84/2018. (II.15.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 28/2018. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező vázrajzot jóváhagyja és felkéri a Polgármestert
annak aláírására.
2./ hozzájárul pinceszolgalmi (aláépítési) és föléépítési jog alapításához a Tűzoltó Ingatlanfejlesztő és Beruházó
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló 37345/2 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlan, mint uralkodó telek javára, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában
álló 37348/1 hrsz-ú, „kivett közös zöld” megnevezésű ingatlan, mint szolgáló telek terhére annak pinceszolgalmi
(aláépítési) 124 m2 területére, valamint föléépítési 4 m2 területére.
28

3./ tervezetként jóváhagyja a 28/2018. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pinceszolgalmi
(aláépítési) és föléépítési jogot alapító szerződést, és felkéri a Polgármestert a végleges szerződés aláírására.
4./ tervezetként jóváhagyja a 28/2018. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező együttműködési
megállapodást és felkéri a Polgármestert a végleges megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. március 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 12 képviselő vett részt)
Kállay Gáborné: 2018. február 21-én, szerdán Civil Szalon lesz 17.00 órakor a Toronyház utca 3. szám alatti
Közösségi Házban, „Szeressem végre magamat” címmel. 2018. február 23-án, pénteken, 15.00 órakor a
„Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja” rendezvényeire kerül sor, ami egy ünnepség és koszorúzás a Nagy
Ferenc emléktábla előtt, a Ráday utca 9. szám alatti ház előtt. Ezután 16.00 órakor a Pinceszínházban
„Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” címmel egy emlékműsorra kerül sor. Ugyanezen a napon, 18.00 órakor a
Ferencvárosi Művelődési Központban lesz a „II. Ferencvárosi Sportgála”, amire sok szeretettel várunk mindenkit!
Dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.
A 20. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 85-87/2018. (II.15.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.28 órakor bezárom.
k.m.f.

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Dombóvári Csaba
jegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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