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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. január 24-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

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

Jelen vannak:
Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu
István, Mezey István, 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,
Dr. Szabolcs Mária aljegyző,
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző.
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Berner József, Bucsai Tímea, Geier Róbert, Halmai András, Janitz
Gergő, Dr. Kasza Mónika, Madár Éva, Pásztor Miklós, Puháné Bándi Ágota, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Szűcs
Balázs, Talapka Gergő, Teszár Hedvig, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi, Dr. Világos István, Koór
Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Dr. Princzkel-Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának
vezetője, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterületfelügyelet igazgatója, Kandolka László – Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. igazgatója, Dr. Kovács József FESZ KN Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Mechler András – FESZ KN Kft. igazgató-helyettese, Dr. Ódor Éva –
FEV IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, Veres László – sajtófőnök, Kvacskay Károly, Dr. Nagy Attiláné, Péter Lajos
külsős bizottsági tagok, Szilágyiné Végh Csilla.
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit és vendégeinket.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülést 15.16 órakor megnyitom. A kiküldött
napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Szilágyi Zsolt: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Gyurákovics Andrea: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Dr. Bácskai János: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 4. napirendi pontot, a 8/2019. sz. – ”Javaslat
szolgalmi jog alapítására” című – előterjesztést ne vegye napirendjére, mert az előterjesztés még nem készült el.
Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról.
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4/2019. (I.24.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése és e tárgykörben új rendelet megalkotása (I. forduló)
4/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása (egyfordulóban)
5/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat Sepsiszentgyörgy településsel kötött testvérvárosi kapcsolat megerősítésére
7/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Alapítványi támogatási kérelmek
9/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest, IX. Haller u. 4., 37939 hrsz-ú ingatlan 9556/10000-ed tulajdoni hányadának értékesítésére kiírt
pályázat elbírálása
10/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest, IX. Balázs Béla u. 27/B., 37764 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
11/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Az ESTIRES Vendéglátó Kft. Budapest IX. kerület, Ráday u. 11-13. fszt. I. szám alatti helyiségre vonatkozó
bérleti díjfizetésének mérséklése
12/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint
a 2019. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete
13/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
9./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2017/2018 évben megvalósított Sportfejlesztés Programhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
14/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
10. / Állandó nyitvatartási engedély ügyében fellebbezés elbírálása
3/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
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11./ Önkormányzati hatósági ügyek
16/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)

(14 igen, egyhangú)

Dr. Bácskai János: Baranyi képviselő asszony jelezte, hogy hiába nyomta a szavazógépet, nem jelent meg a
szavazata, igennel szeretett volna szavazni. Kérem, rögzítsük, hogy 15 igen szavazattal fogadta el a Képviselőtestület a napirendet.
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Szilágyi Zsolt: Azért kértem szót, mert a múlt heti rendkívüli ülésen, január 17-én nem tudtam elmondani, amit
szerettem volna. Benyújtottam egy előterjesztést, amiben az állt, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonban
lévő társaságok vezetői ne alkalmazzák a 400 órás túlórát. De mivel az Önkormányzat nem adta meg a
lehetőséget, leszavazták, és nem vették napirendre, ezért szeretném kérni a 100 %-os gazdasági társaságok
vezetőit, hogy nyilatkozzanak az irányomban arról, hogy fogják-e alkalmazni a 400 órás túlóra törvényt a
munkavállalóikkal szemben? Ha esetleg igen – amit remélek, hogy nem fognak -, akkor nyilatkozzanak arról,
hogy milyen intervallumban szeretnék kifizetni a részükre a túlórát, használják-e a 36 hónapos lehetőséget. A
napirendről való levételnek az is indoka volt, hogy ez egy politikai „hisztériakeltés”. Nem „hisztériakeltés”. Az
emberek nem túlórázni szeretnének, hanem tisztességes fizetést kapni, ez több helyen is megnyilvánul az
országban, már sztrájkokat is alkalmaznak. Szerintem az a „hisztériakeltés”, amikor 10 milliárd forintokat költenek
az adófizetők pénzéből, hogy „Állítsuk meg Brüsszelt!”, és emellett az uniós támogatások 92%-át Mészáros
Lőrinc cégeinek a „zsebébe tolják”, vagy, hogy ne legyünk „bevándorlóország”, és emellett Rogán Antal-féle
kötvényeken keresztül több tízezer ember jön be, és azokat a kölcsönöket, amiket befizettek, az adófizetőknek
kell majd kifizetni. Jelenleg 17 milliárdos veszteség alatt áll.
Baranyi Krisztina: Két témában szeretnék napirend előtt szólni. Az egyik a kerületi parkolás-üzemeltetés
közbeszerzési eljárása, amit a 2018. decemberi ülésen a Képviselő-testület egyhangúan eredménytelennek
minősített. Írásbeli javaslatot is be akartam adni ebben a témában, de úgy tűnt még 3 nappal ezelőtt, hogy ez a
körülmények által nem lehetséges. Tegnapelőtt megjelent a Közbeszerzési Hatóság honlapján a Közbeszerzési
Döntőbizottság végzése, ami tartalmazza, hogy a nyertes pályázó jogorvoslati lehetőségként panasszal élt a
Képviselő-testület döntése ellen, magyarul a nyertes 4Green pályázó kifogásolta, hogy a Képviselő-testületnek
joga volt eredménytelennek nyilvánítani ezt a közbeszerzési eljárást. Végül is visszavonta ezt a jogorvoslati
kérelmét, és ezen túl volt még egy másik akadálya is, ugyanis nem fizette ki azt az illetéket, amit erre a
jogorvoslati eljárási panaszra be kellett volna. „Száz szónak is egy a vége”: ez a közbeszerzési eljárás lezárult,
nincs lehetőség más fellebbezésre, nincsenek jogvesztő határidők. Azt gondolom, hogy nagyon sürgős lenne egy
új közbeszerzési kiírásról dönteni a Képviselő-testületnek, és minél előbb kiírni az új közbeszerzést. Ezt két
dologgal indokolnám. Nem tudom, hogy tudják-e Képviselőtársaim és a jelenlévők, hogy mi az a PDA? Az egy
olyan műszer és eszköz, ami a parkolóellenőrök kezében van, és amivel ellenőrzik azt, hogy egy bizonyos
parkoló autónak van-e érvényes parkolási engedélye vagy nincs. Ez a PDA olyan szoftverrel fut, amit a nálunk
alvállalkozóként parkolást működtető FER-PARK Kft. az alvállalkozójától - szerződés alapján - vesz igénybe. Ez
az alvállalkozó - aki a PDA-kon futó szoftvert adja a kerületi parkoláshoz - tavaly novemberben felmondta a
szerződését a FER-PARK Kft-vel. Ebben a pillanatban nem tudom, hogy van-e egyáltalán parkolásellenőrzés
ebben a kerületben? Ha igen, az milyen módon? A FEV IX. Zrt-től semmilyen jelzés nem érkezett azzal
kapcsolatban, hogy ez a szerződés megszűnt. Arról sincs senkinek tudomása, hogy a FER-PARK Kft.
tájékoztatta-e erről a FEV IX. Zrt-t. A közbeszerzési eljárás irataiból kiderül, hogy nincs ilyen szerződés, magyarul
a parkolóellenőrök nem tudni, milyen módon ellenőrzik azt, hogy fizet-e bárki is a parkolásért vagy sem. Ez a
helyzet csak még rosszabb lehet, tehát ez az első indok, ami miatt minél gyorsabban ki kellene írni a
közbeszerzést. A második indokom pedig az, hogy 2017. decemberben – több mint egy éve – döntött a
Képviselő-testület, hogy megszünteti a jelenlegi működtetővel a szerződését. Ennek a döntésünknek több mint
egy éve nem tudtunk érvényt szerezni. Azt gondolom, hogy a közbeszerzési kiírás tartalmáról előzetesen valódi
szakmai aktorokkal kellene konzultációt folytatnia a FEV IX. Zrt-nek. Csak olyan közbeszerzési kiírást javaslok
összeállítani, amely egyrészt a kerület anyagi lehetőségeinek figyelembevételével készül, hiszen az előzőt is
azért utasítottuk el, mert Mezey képviselő úr kitűnően „rámutatott”, hogy nem fér bele a büdzsénkbe, másrészről
3

figyelembe veszi azt, hogy 5 éven belül a fővárosi parkolási rendszerekben az „okos” parkolás lesz az „uralkodó”,
ahol már nincsenek parkolóórák. A parkoló ellenőrzés sem a megszokott módon történik, nincsenek fizikai
parkolóőrök sem, minden erre „halad”. A Kormány ezt az „Okos Város” program keretében támogatja, több vidéki
városban és budapesti kerületben már tesztelik ezt a rendszert. Azt szeretném javasolni, hogy a Képviselőtestület minél hamarabb döntsön arról - ezért előterjesztést fogok benyújtani, és kérem Polgármester Urat, hogy
ezt sürgősséggel tárgyalja meg -, hogy ki tudjunk írni a parkolás működtetésére egy új közbeszerzési eljárást.
Köszönöm a figyelmet, Polgármester Úr, igazán hálás vagyok, hogy ennyire érdekli.
Dr. Bácskai János: Jelezném, hogy majdnem a kétszeresét használta fel a rendelkezésre álló időnek, tehát
„prémium beszélgetés”.
Baranyi Krisztina: Ezért a második felvetésem nagyon rövid lesz, szintén sürgősen megoldandó feladatot érint.
Gyakorlatilag Ferencváros közterületein a síkosság-mentesítés, illetve a hó eltakarítása és a jégmentesítés „nulla
szinten” van. Nagyon örül a kerület a lila rothadó káposztáknak, amelyek bűze eláraszt mindent, bár egyesek
még főzeléknek és salátának is hazaviszik. A FESZOFE Kft. elsődleges feladata, amelyet ő maga ütemez és
kellene, hogy végrehajtson, hogy ne kelljen orra esni ott, ahol önkormányzati feladat a csúszásmentesítés. Jól
lehet látni a kerületben, hogy a magántulajdonban lévő társasházak előtt hogyan van eltakarítva a hó, hogyan
van jégmentesítve, és a közterületeken, például a parkokban és a tereken hogyan nincs. Ez évek óta probléma, a
FESZOFE Kft. a „füle botját sem mozgatja”, mint általában, de talán most elkezdhetne dolgozni.
Gyurákovics Andrea: Az éjszaka történt sajnálatos tűzesettel kapcsolatban kértem szót. Szeretném az áldozat
családtagjainak részvétemet nyilvánítani. Nehéz volt ez az éjszaka, viszont azt tapasztaltam, hogy mindenki
összefogott, mindenféle nézetet félretéve mindenki a segítségéről biztosított minket. Nagyon szépen köszönöm!
A teljesség igénye nélkül köszönöm a Patrona Hungariae Általános Iskola és Gimnáziumnak, az Unitárius
Egyháznak, Léta Sándor vezető lelkész úrnak, a Boldogasszony Iskolanővéreknek, Judit nővérnek, akivel
telefonos kapcsolatban voltunk, és 11 ember aludt ott éjszaka, mert nem engedték vissza a házakba az
embereket, elzárták a gázt is. Az Önkormányzat dolgozóinak, akik az éjszaka itt voltak velünk, a Kapitányság
vezetőjének, a rendőröknek, akik segítették a munkánkat, és a kiköltöztetett lakóknak minél előbb meleg helyre
juttatni. A Katsztrófavédelem munkatársainak, akik nyugodtak voltak, és tudták kezelni a pánikhelyzetet, meg
tudták nyugtatni a kiköltöztetett embereket. A Közterület-felügyelet munkatársainak, akik itt voltak az éjszaka
velünk, és az időseket, betegeket autókkal meleg helyre szállították. Nem utolsó sorban a civileknek, a kerületi
lakosoknak, a szomszédaimnak, az utcabelieknek, akik jöttek és azt kérdezték, hogy miben tudnak segíteni. Jó
érzés volt, és nagy köszönet érte. Engedjék meg, hogy egy dologgal fejezzem be, ami számomra az egyik
legmegrázóbb jelenet volt. Jöttek a Református Egyetem igazgatója, vezetői, a kollégium dolgozói, hogy
összeírják a diákokat, amikor még nem lehetett tudni, hogy ki az áldozat, és azt látni, hogy minden egyes diáknál,
aki megvan és megtalálták, hogyan örültek, hogy élnek. Azt hiszem, hogy aki átélt már veszteséget – nem
kívánom senkinek -, az tudja, hogy milyen örülni annak, hogy a hozzátartozója életben van.
Dr. Bácskai János: Természetesen Püspök Úr, Rektor Úr itt töltötte az éjszaka nagy részét, és összeírták az
aktuális veszteségeiket. Ma ült össze az egyetem döntéshozó tanácsa, és majd meg fogjuk tudni, hogy ebből
ránk mi tartozik. Ettől függetlenül a jövő heti képviselő-testületi ülésen előterjesztéssel szeretnék élni, amiben
egyrészt a diákok veszteségeit pótolandó tennénk felajánlást, illetve a kegyeleti hét elmúltával kiderült tényeknek
megfelelően további segítséget is fogunk tudni nyújtani. Ebben kérem majd a segítségüket!
Pál Tibor: Az előttem szólókkal teljesen egyetértek. A sajtóból értesültem a dologról, és nagyon szomorúnak
tartom. Örülök annak, hogy minden segítség a rendelkezésre állt. Ha ez a Képviselő-testület elé kerül,
valószínűleg nem lesz vita abban, hogy a segítséget megadjuk.
Azért kértem szót, mert a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén többször próbálkoztam azzal, hogy a FEV IX.
Zrt. igazgatójától tájékoztatást kapjunk két dologra vonatkozóan. Az egyik, hogy a kedvezményes parkolási
engedélyek kiadásának mi a „menetrendje”. A másik pedig, hogy a méltányosság megadásának mi a
„menetrendje”. Nem azzal az üggyel kívánok foglalkozni, ami a sajtóban megjelent, és az ügyben nyomozás is
folyik, csak szeretném látni a protokollját, menetrendjét. Nem sikerült elérni, hogy ezt megkapjuk. Kérem
Polgármester Úr segítségét, legyen szíves közbenjárni az ügyben, hogy a méltányosság és a kedvezményes
parkolás esetében kapjon a bizottság egy tájékoztatót, mi ennek a módja, hol kell benyújtani, ki dönt ebben a
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kérdésben, kinek van joga bármit is adminisztrálni, hogyan lehet adminisztrálni. Azt nem tudom, hogyan áll a
nyomozás. Ha ez ügyben bővebb információ van, akkor természetesen a bizottsági ülésen ezt is szívesen
fogadjuk. Remélem, hogy így talán sikerül ebben az ügyben pontos információt kapnunk, mert a sajtóban hosszú
ideig szerepelt a „VIP lista” néven „futó” ügy, és elég kellemetlen volt a kerületre nézve. Ezt próbálom valahogy
tisztázni, de eddig, mint bizottsági elnöknek nem sikerült, ezért kérem Polgármester Úr segítségét.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése és e tárgykörben új rendelet megalkotása (I. forduló)
4/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Baranyi Krisztina: Újra javaslattal szeretnék élni. Behatárolta a lehetőségeinket, hogy nem felelt meg az eredeti
rendeletünk a magasabb szintű jogszabályoknak, és újat kellett alkotnunk. Azoknak, akik ilyen építkezések
közelében élnek, jelentősen megnehezítheti az életminőségét. Mivel szinte „robbanásszerűen” nőnek a
beruházások és az építkezések Ferencvárosban, sokszor egymás mellett lévő telkeken, egymással szemben
lévő házak esetében, már meglévő újépítésűek mellett 8-10 emeletes házak építéséről beszélünk. Rengeteg
zajjal, porral fog járni, és rengeteg panaszt fog magával hozni. Ez már most is látható. Az illetékes iroda vezetője
biztosan jó sok ilyen panaszról tud beszámolni. Az új rendelet alapján egyetlen eszközünk van arra, hogy
megpróbáljuk ezt a helyzetet normális „mederben tartani”. Eddig úgy nézett ki, hogy amikor panasz érkezett az
irodához, akkor egy objektív szempont alapján tudták elbírálni, hogy a panasz jogos-e vagy sem, hogy megfelel-e
a jogszabályban előírt zajszint mértéknek, amit egy bizonyos eszközzel szoktak mérni. Az első panasznál még
nem, de ha újra jött panasz, akkor az irodának meg kell bíznia, fel kell kérnie egy céget, hogy egy ilyen eszközzel
mérje meg a zajszintet. Ez egy eset. Minden egyes esetben külön kellene szerződést kötni. Ha gyorsan akarunk
reagálni az ilyen panaszokra, és valóban tudni akarjuk, hogy egy bizonyos zajszint túllépés meghaladja-e a
határértékeket vagy sem, akkor be kellene szereznünk egy ilyen műszert, és a Közterület-felügyelet vagy az
iroda által állandóan rendelkezésre kellene bocsátani. Így meg tudnánk előzni, hogy a lakók azt mondják, hogy
nagy a zaj, meghaladja a normális, élhető szintet, a beruházó meg azt mondja, hogy nem, ez még az elvárható
szinten belül van, és neki joga van építkezni. Talán ezzel az egy módszerrel tudjuk kezelni a helyzetet, mert
rendelettel nem lehetséges. Egyébként a Közterület-felügyelet sincs olyan szinten, hogy ezekre a panaszokra
napi szinten reagálni tudjon.
Gyurákovics Andrea: Nem alkotunk ma rendeletet, mivel kétfordulós. Ez egy rendelet tervezet, amihez lehet
módosító javaslatot tenni, aki azt érzi, hogy valós érve van.
Baranyi Krisztina: Köszönöm szépen Frakcióvezető Asszony kioktatását. Azt hiszem, hogy parkolási
visszaélések ügyében sokkal inkább „képben van”, mint a rendelettel.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 4/2019. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
5/2019. (I.24.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zaj elleni
védelem helyi szabályairól szóló …./2019. (….) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 4/2019. sz.
előterjesztés 1. számú mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével
egyetért.
Határidő: 15 nap
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Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy gondoskodjon a rendelettervezet szomszédos önkormányzatoknak, valamint a környezetvédelmi igazgatási
szervnek történő megküldéséről.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása (egyfordulóban)
5/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem.
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását, és örömét
fejezte ki, hogy a 3 gyerekes családok is részesülnek ebből az úgynevezett „sonkapénzből”. Eddig a 4
gyerekesekről volt szó. Ez körülbelül 300 családot érint, a korábbi 24 családdal szemben. A bizottság
egyhangúan támogatta.
Gyurákovics Andrea: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 5/2019. számú előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
6/2019. (I.24.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5/2019. sz.
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló
8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon
ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2019. január 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról az 5/2019. számú előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk az 5/2019. számú előterjesztés 2. határozati javaslatáról.
7/2019. (I.24.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
a rendelet módosítás tartalmával összhangban a támogatás kifizetéséhez szükséges fedezet biztosításáról a
2019. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon.
Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
3./ Javaslat Sepsiszentgyörgy településsel kötött testvérvárosi kapcsolat megerősítésére
7/2019. 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 7/2019. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
8/2019. (I.24.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Sepsiszentgyörgy várossal 1994-ben létesített testvérvárosi kapcsolatot megerősíti,
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a testvérvárosi kapcsolat megerősítésével kapcsolatos tárgyalásokat
folytassa le, és a szükséges dokumentumokat írja alá.
Határidő: 2019. január 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
4./ Alapítványi támogatási kérelmek
9/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy támogassák az alapítványokat.
Baranyi Krisztina (ÜGYREND): Kérem, hogy a két alapítványról külön szavazzon a Képviselő-testület.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 9/2019. számú előterjesztés határozati
javaslatának 1. pontjáról, miszerint a Leövey Gimnáziumért Alapítvány részére 300.000,- Ft utólagos támogatást
nyújtunk.
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9/2019. (I.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Leövey Gimnáziumért Alapítvány részére az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 300.000,- Ft
utólagos támogatást nyújt a Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium vegyeskarának a bécsi
„Internationales Adventsingen” elnevezésű rendezvényen való részvétel utazási költségei céljára.
Határidő: 2019. január 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 9/2019. számú előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjáról,
miszerint az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány részére 500.000,- Ft támogatást
nyújtunk.
10/2019. (I.24.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány részére az önkormányzat 2019. évi
költségvetése terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt az alapítvány 2019. évi programjainak költségei céljára.
Határidő: 2019. január 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
5./ A Budapest, IX. Haller u. 4., 37939 hrsz-ú ingatlan 9556/10000-ed tulajdoni hányadának értékesítésére
kiírt pályázat elbírálása
10/2019. 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 megtárgyalta az előterjesztést, és az előterjesztésben szereplő javaslatot
elfogadta, nem javasolja értékesítésre a Haller utca 4. szám alatti ingatlant. Az előterjesztésben nem szerepel, de
köztudott, hogy az épületértékesítésnél nagyon fontos szempont az Önkormányzat számára, és az ezt követő
pályázatokban érvényesítenünk is kell, hogy az Önkormányzatnak lehetősége legyen a kiköltöztetés költségében
lehívni az épületért fizetett összeget. Ez nyilvánvalóan az Önkormányzatot terheli, és ez a költség egyre
magasabb. Nagyon fontos, hogy a győztes pályázók a pénzügyi konstrukciók kialakításánál erre figyelemmel
lehetővé tegyék az Önkormányzat számára, hogy a kiköltöztetésben felhasználható legyen az épületért fizetett
ár. Miután ez most nem teljesült, és egyéb szempontok is voltak a pályázatra beadott ajánlatban, ezért nem
javasolja a bizottság értékesítésre az épületet. A következő napirendi pontra is igaz ez a gondolkodás, amit ott
már nem mondanék el.
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Baranyi Krisztina: Üdvözlöm a döntésüket. Tegnap nem voltam bizottsági üléseken, ezért kérdezem, hogy
kaptak-e összeállított anyagot az irodától arra vonatkozóan, hogy mennyibe került volna ennek, illetve a másik
eladásra kínált háznak a kiürítése.
Mezey István: Igen, a folyamat kialakításánál egyértelmű szempont az, hogy mennyibe kerül az Önkormányzat
számára. A legkisebb elidegenítési árnál megjelenő szempont, hogy mennyibe kerül a kiköltöztetés, de azért
jelzem a Képviselő-testület számára, hogy itt egy előzetes felmérés történik, hogy abban az esetben, ha költözne
az adott lakó, milyen módon szeretné elhagyni a lakást, pénzbeni térítést kér vagy cserelakást. Ez azért nem egy
olyan jogi nyilatkozat, amihez feltétlenül ragaszkodnia kell a lakónak, tehát elképzelhető, hogy egyik pillanatról a
másikra más lehetőséget választ. Az a tendencia látszik, hogy sokkal inkább cserelakást kérnek, amire nekünk
reagálni kell, mivel a költségek szempontjából ez a számunkra költségesebb verzió, mint a pénzbeni térítés.
Egyébként a lebonyolítás szempontjából is fontos, hogy milyen hamar tudjuk kiüríteni az adott épületet. Készül
ilyen kimutatás, és a legkisebb elidegenítési árban megjelenik. Elnézést, ha nem tájékoztatom Önöket, hogy
pontosan mennyi ez az összeg, én 550 millió forintra emlékszem ebben az esetben, de az a kérésem, hogy
nézzék meg az előző, ezzel kapcsolatos előterjesztést ilyenkor, hiszen a pályázati kiírásban meg kell határozzuk,
ott szerepel. Nem ennek az előterjesztésnek a szerves része.
Dr. Bácskai János: Hallgatva ezt a „kérdés-felelek játékot”, ami egyoldalúra sikerült, mivel Képviselő Asszony
nem kért szót, akár költői kérdésnek is feltehetném a kérdést, hogy hogyan állapítaná meg a kiköltöztetés árát?
Baranyi Krisztina: Ez eddig is gyakorlat volt. Volt erről beszámoló, a Vagyonkezelési Iroda nem egyszer
készített költségbecslést ingatlaneladásoknál, ahogy Bizottsági Elnök Úr is mondta. Előzetesen felmérve, hogy
mennyien kérnének pénzbeni térítést, és rendeletben szabályozott, mennyi lehet ennek a maximális összege.
Tehát valamilyen hozzávetőleges összeget lehet tudni az elidegenítés előtt is, hogy mennyibe kerül az
Önkormányzatnak egy lakóház kiürítése. Sajnos tendencia volt, hogy az eladások után annyira „nyomott” áron és
„szégyenletesen” kevés pénzért adtuk el ezeket a házakat, hogy a kiürítés költsége után már alig maradt rajta
bármilyen haszna a kerületnek.
Dr. Bácskai János: Tehát akkor Képviselő Asszony nem válaszolt a kérdésemre teljeskörűen, mert csak az
egyik tényező hangzott el, ami még egy óvodáskorú gyereknek is egyszerű, hogy hány forintot fizetünk ki annak,
aki pénzt kér. De mennyibe kerül az a cserelakás, amit felajánlunk annak, aki nem pénzt kér?
Mezey István: Csatlakozva ahhoz, amit Polgármester Úr mondott, hogy amikor az elbírálás szempontjait nézzük,
fontos számunkra, hogy kellő különbség legyen az általunk becsült kiköltöztetési költség és a vételár között. Itt
nyilván egy elvárt haszon is megjelenhet, hiszen az Önkormányzat értékesít, ez nem „ördögtől való”, ugyanakkor
nagyon fontos, hogy valóban fedje. Inkább az előző ciklusban, a 2010 előtti időszakban emlékszem olyan
értékesítésekre, ahol egyáltalán nem volt szempont, hogy abból megoldható-e az épület lebontása, de erről
autentikusabban tud például a most hozzászóló Képviselő Úr beszélni.
Pál Tibor: Nem arra akarok válaszolni, amit Mezey képviselő úr mondott, hanem amit Polgármester Úr. A
kiürítéssel kapcsolatban tudjuk, hogy a lakáspiac változik. Az nem jó módszer, hogy van egy lakóház, amit
eladunk, és megsaccoljuk, hogy mennyibe kerül a kiürítése. Az lett volna a jó, amit sok évvel ezelőtt is mondtunk,
hogy az üres lakásokat és a rendelkezésre álló forrásokat arra kellett volna használni, hogy bizonyos
lakóházakból a lakókat kiköltöztetjük. Amikor kiköltöztettük, akkor pontosan láttuk volna, hogy mennyibe került a
kiköltöztetés, mennyien kértek pénzt, végkielégítést, mennyien kértek lakást, és ennek mennyi az ára. Ezután
lehetett volna az eladásról gondolkozni. Most fordított helyzet van, tehát „lakottan” adjuk el a házakat, és
mondunk valamit a kiköltöztetésre. Jó néhány évvel ezelőtt is már ezt kellett volna csinálni. Pontosan ez történt,
Mezey képviselő úr, az előző időszakban, hogy létrehoztunk egy lakásbázist, és oda költöztettük át azokat, akik
rossz lakásban laktak. Ilyen módon „ment előrébb” a városrehabilitáció, mert akkor pontosan lehetett tudni,
mennyibe kerül a kilakoltatás. Így nagyon nehéz megmondani, ebben Önnek igaza van, főleg úgy, hogy a
lakáspiac nagymértékben változik.
Mezey István: Élénken emlékszem a „Szellemváros, Ferencváros” Önök által kitalált szlogenjére. Ha mi előre
kiköltöztetnénk, azután őriztetnénk jó pénzért ezeket az üres épületeket, nehogy elfoglalják a lakók, akkor pont
azt az állapotot teremtenénk meg, amit kritizáltak nálunk. Úgy érzem sokszor, hogy „ha van sapka, az a baj, ha
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nincs, akkor az a baj”. Egyértelmű volt, amikor ezeknek az épületeknek az értékesítésénél az eladási forrást
meghatároztuk - mint egyfajta út -, hogy lesznek olyan pályázatok, amiket kiírunk, és nem biztos, hogy olyan
ajánlat érkezik, amiből kellőképpen finanszírozható a kiköltöztetés. Ez egy másfajta gondolkozás, mint amit Ön
felvetett. Az Önök idejében sem emlékszem, hogy ez ekkora szokásjog lett volna. Nyilván voltak üres épületek,
és ezeket a torzókat utána őriztetni kellett, illetve az ott keletkezett károkat – rágcsálók, hajléktalanok beköltözése
– kezelni kellett. Ez olyan problematika, amit mi most okosan nem „veszünk magunkra”.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 10/2019. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
11/2019. (I.24.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Bp. IX., Haller u. 4. (hrsz. 37939) szám alatti ingatlan 9556/10000 tulajdoni hányadának megszerzésére kiírt
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja,
2./ a 10/2019. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező adásvételi szerződést jóváhagyja,
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat ismételt kiírásáról, melynek képezze mellékletét a 2.
pontban jóváhagyott adásvételi szerződés tervezet.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
6./ A Budapest, IX. Balázs Béla u. 27/B., 37764 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
11/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Mezey István: Mindent elmondtam az előző hozzászólásomban, itt is hasonló gondolkodás miatt nem támogatta
a bizottság az elidegenítést.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 11/2019. számú előterjesztés „B” határozati
javaslatáról.
12/2019. (I.24.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bp. IX.,
Balázs Béla u. 27/B. (hrsz. 37764) szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
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7./ Az ESTIRES Vendéglátó Kft. Budapest IX. kerület, Ráday u. 11-13. fszt. I. szám alatti helyiségre
vonatkozó bérleti díjfizetésének mérséklése
12/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy először a „B” határozati javaslatról szavazzunk.
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is a „B” határozati javaslatról szavazott először, és azt támogatta.
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 12/2019. számú előterjesztés „B” határozati
javaslatáról.
13/2019. (I.24.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá az Estires
Kft. határozatlan idejű bérleményét képező Bp., IX. Ráday u. 11-13. fszt. I. sz. alatti, utcai bejáratú helyiség után
fizetendő bérleti díj mérsékléséhez.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Fröhlich Péter képviselő kiment az ülésteremből.
8./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári és téli nyitvatartási rendje,
valamint a 2019. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete
13/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Minden évben meg kell határozni február 15-ig a nyitvatartási időt, ezt törvény írja elő.
Újdonság az áthelyezett munkanapok ügyelete, mert ezt kérték az illetékes bölcsődék és óvodák vezetői.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 13/2019. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
14/2019. (I.24.) sz.

Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) heti nyitva
tartását hétfőtől péntekig, valamint a 4. pontban jelölt ügyeleti napokon 6.00 órától 18.00 óráig állapítja meg.
Határidő: 2019. január 24.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2019. évi nyári zárva és
nyitva tartásának idejét – 2019. június 24. napjától 2019. augusztus 16. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak
szerint határozza meg:
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Intézmény neve, címe
Ferencvárosi Epres
Óvoda
1098 Budapest,
Epreserdő u. 10.
Ferencvárosi Napfény
Óvoda
1098 Budapest,
Napfény u. 4.
Ferencvárosi Liliom
Óvoda
1094 Budapest, Liliom
u. 15.

2019. nyári zárási időszak
2019. június 24. napjától
július 19. napjáig
2019. június 24. napjától
július 19. napjáig
2019. június 24. napjától
július 19. napjáig

Nyitási idő
2019.
július 22.
2019.
július 22.
2019.
július 22.

Ferencvárosi Csudafa
Óvoda
1097 Budapest,
Óbester u. 9.

2019. június 24. napjától
július 19. napjáig

2019.
július 22.

Ferencvárosi Kicsi
Bocs Óvoda
1092 Budapest, Erkel
u. 10.

2019. június 24. napjától
július 19. napjáig

2019.
július 22.

Ferencvárosi Ugrifüles
Óvoda
1091 Budapest, Hurok
u. 9.
Ferencvárosi
Méhecske Óvoda
1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 30
Ferencvárosi Csicsergő
Óvoda
1096 Budapest, Thaly
K. u. 38.
Ferencvárosi
Kerekerdő Óvoda
1097 Budapest,
Vágóhíd u. 35-37.
/első épület/
Ferencvárosi
Kerekerdő Óvoda
1097 Budapest,
Vágóhíd u. 35-37.
/hátsó épület/

2019. július 22. napjától
augusztus 16. napjáig
2019. július 22. napjától
augusztus 16. napjáig
2019. július 22. napjától
augusztus 16. napjáig

2019.
augusztus 21.
2019.
augusztus 21.
2019.
augusztus 21.

Ügyeletes Intézmény
Ferencvárosi Ugrifüles
Óvoda
1091 Budapest, Hurok u.
9.
Ferencvárosi Méhecske
Óvoda
1091 Budapest, Ifjúmunkás
u. 30.
Ferencvárosi Csicsergő
Óvoda
1096 Budapest, Thaly K. u.
38.
Ferencvárosi Kerekerdő
Óvoda
1097 Budapest, Vágóhíd u.
35-37.
/első épület/
Ferencvárosi Kerekerdő
Óvoda
1097 Budapest, Vágóhíd u.
35-37.
/hátsó épület/
Ferencvárosi Epres Óvoda
1098 Budapest, Epreserdő
u. 10.
Ferencvárosi Napfény
Óvoda
1098 Budapest, Napfény u.
4.
Ferencvárosi Liliom Óvoda
1094 Budapest, Liliom u.
15.

2019. július 22. napjától
augusztus 16. napjáig

2019.
augusztus 21.

Ferencvárosi Csudafa
Óvoda
1097 Budapest, Óbester u.
9.

2019. július 22. napjától
augusztus 16. napjáig

2019.
augusztus 21.

Ferencvárosi Kicsi Bocs
Óvoda
1092 Budapest, Erkel u.
10.

Határidő: 2019. január 24.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2019. évi téli zárva és
nyitva tartásának idejét – 2019. december 30. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra – az
alábbiak szerint határozza meg:
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Intézmény neve, címe
Ferencvárosi Csudafa
Óvoda
1097 Budapest,
Óbester u. 9
Ferencvárosi Csicsergő
Óvoda
1096 Budapest, Thaly
K. u. 38.
Ferencvárosi
Kerekerdő Óvoda
1097 Budapest,
Vágóhíd u. 35-37
Ferencvárosi Kicsi
Bocs Óvoda
1092 Budapest, Erkel
u. 10.
Ferencvárosi Epres
Óvoda
1098 Budapest,
Epreserdő u. 10.
Ferencvárosi
Méhecske Óvoda
1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 30.
Ferencvárosi Ugrifüles
Óvoda
1091 Budapest, Hurok
u. 9.

2019. téli zárási
időszak
2019. december 30. napjától
2019.december 31. napjáig
2019. december 30. napjától
2019.december 31. napjáig
2019. december 30. napjától
2019.december 31. napjáig
2019. december 30. napjától
2019.december 31. napjáig
2019. december 30. napjától
2019.december 31. napjáig
2019. december 30. napjától
2019.december 31. napjáig
2019. december 30. napjától
2019.december 31. napjáig

Nyitási idő

Ügyeletes Intézmény

2020.
január 02.
2020.
január 02.

Ferencvárosi Liliom Óvoda
1094 Budapest, Liliom u.
15.

2020.
január 02.
2020.
január 02.
2020.
január 02.
2020.
január 02.

Ferencvárosi Napfény
Óvoda
1098 Budapest, Napfény u.
4.

2020.
január 02.

Határidő: 2019. január 24.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) vonatkozásában a 2019.
évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapokon az alábbiak szerint határozza meg az ügyeletes
óvodákat.
2019. augusztus 10. szombat
Funkció
Ügyeletes Intézmény:
Az ügyeletes
intézményhez tartozó
zárva tartó
intézmények:

Belső és Középső Ferencváros
Ferencvárosi Liliom Óvoda
1094 Bp. Liliom u.15.
Ferencvárosi Csudafa Óvoda
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

József Attila-lakótelep
Ferencvárosi Napfény Óvoda
1098 Bp. Napfény u.4.
Ferencvárosi Epres Óvoda
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
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2019. december 7. szombat
Funkció
Ügyeletes Intézmény:
Az ügyeletes
intézményhez tartozó
zárva tartó
intézmények:

Belső és Középső Ferencváros
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
1097 Bp. Vágóhíd u.35-37.
Ferencvárosi Csudafa Óvoda
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
Ferencvárosi Liliom Óvoda
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

József Attila-lakótelep
Ferencvárosi Epres Óvoda
1098 Bp. Epreserdő u.10.
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
Ferencvárosi Napfény Óvoda

2019. december 14. szombat
Funkció
Ügyeletes Intézmény:
Az ügyeletes
intézményhez tartozó
zárva tartó
intézmények:

Belső és Középső Ferencváros
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
1094 Bp. Erkel u.10.
Ferencvárosi Csudafa Óvoda
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
Ferencvárosi Liliom Óvoda
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

József Attila-lakótelep
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
1098 Bp. Hurok u.09.
Ferencvárosi Epres Óvoda
Ferencvárosi Méhecske Óvoda
Ferencvárosi Napfény Óvoda

Határidő: 2019. január 24.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét – 2019. június 17. napjától 2019.
augusztus 23. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:
Bölcsődei tagintézmény
2019. nyári zárási
Nyitási idő:
Ügyeletes tagintézmény:
neve, címe:
időszak
Varázskert IX/1. Bölcsőde
Aprók-háza Bölcsőde
2019. június 17. napjától 2019.
2019.
1096 Budapest, Thaly K. u.
IX/4.
július 19. napjáig
július 22.
17.
1092 Budapest, Ráday u.
Fehérholló Bölcsőde IX/6.
46.
1097Budapest, Fehérholló u.
2-4.
Pöttyös Bölcsőde IX/10.
2019. június 17. napjától 2019.
2019.
Manólak Bölcsőde IX/14.
1098 Budapest, Pöttyös
július 19. napjáig
július 22.
1098 Budapest, Dési H. u. 9.
u. 8/a.
Manólak Bölcsőde IX/14. 2019. július 22. napjától 2019.
2019.
Pöttyös Bölcsőde IX/10.
1098 Budapest, Dési H.
augusztus 23. napjáig
augusztus 26. 1098 Budapest, Pöttyös u.
u. 9.
8/a.
Fehérholló Bölcsőde
2019. július 22. napjától 2019.
2019.
IX/6.
augusztus 23. napjáig
augusztus 26. Aprók-háza Bölcsőde IX/4.
1097Budapest,
1092 Budapest, Ráday u. 46
Fehérholló u. 2-4.
Varázskert IX/1.
2019. július 22. napjától 2019.
2019.
Bölcsőde
augusztus 23. napjáig
augusztus 26.
1096 Budapest, Thaly K.
u. 17
Határidő: 2019. január 24.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)

(14 igen, egyhangú)
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Fröhlich Péter képviselő visszajött az ülésterembe.
9./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2017/2018 évben megvalósított Sportfejlesztés
Programhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
14/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Zombory Miklós: Amikor az „Ovi-Foci”, későbbiekben Ovi-Sport pályát átadták, még nem derült ki azonnal, csak a
nagy melegben, hogy olyankor nem tudnak kimenni a gyerekek. Kértük az alapítványtól, hogy segítsenek abban, hogy
ezt valamilyen módon leárnyékoljuk, az UV sugárzást ne kapják meg a gyerekek. Ez meg is történt, és megszavazta a
Képviselő-testület is, hogy 87.600 forinttal hozzájárul az Önkormányzat. Felrakták már ezt az UV hálót, már csak az
elszámolásról van szó.
Ha már Ovi-Sport, akkor egy jó hírt szeretnék mondani. Január 11-én tudta meg az Önkormányzat, hogy a Méhecske
Óvoda is nyert egy ilyen pályát, ami nagyon jó, mert télen is használhatják a gyerekek, könnyen takarítható. 2018.
március 8-án döntöttünk erről, hogy az Önkormányzat 30%-kal „beszáll” ebbe az új, Méhecske Óvoda udvarán lévő
Ovi-Sport pályába. Bízom benne, hogy nyáron a gyerekek már birtokba is vehetik. Ez csak kiegészítés volt, az
előterjesztés a 87.600 forintos elszámolásról szól.
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 14/2019. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
15/2019. (I.24.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány által a 2018. évben megvalósított Sport-fejlesztési Programhoz kapcsolódó szakmai és
pénzügyi beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Dr. Bácskai János: Mindenkit „megvigasztalnék”, hogy a jövő hét sem múlik el képviselő-testületi ülés nélkül, január
30-án, szerdán, 18.00 órakor lesz a következő ülés.
Kállay Gáborné: Holnap délelőtt 10.00 órakor lesz az „Itt és Most Közösségi Tér” hivatalos átadója a Ráday utca 18.
szám alatt. Szombaton a József Attila-lakótelepi közösségi házban műsoros est, vasárnap 16.00 órakor Holokauszt
Nemzeti Nap lesz a Holokauszt Emlékközpontban. Februári programok: „Álarcosbál kortalanul” a Ferencvárosi
Művelődési Központban, Laár András estje február 7-én 19.00 órakor, Formanek Judit foltvarró kiállításának
megnyitója a Dési Huber Művelődési Házban február 8-án 17.00 órakor, február 9-én Garázsvásár lesz a József Attilalakótelepi közösségi házban, 10-én farsangi családi táncház a Dési Huber Művelődési Házban, 15-én a Ferencvárosi
Sportgálára kerül sor a Ferencvárosi Művelődési Központban, és 16-án „Kultúrházak éjjel-nappal” 18.00 órától. Sok
szeretettel várunk mindenkit!
Dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.
A 10-11. sz. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és a 16-24/2019. (I.24.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.17 órakor bezárom.
k.m.f.
Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Dombóvári Csaba
jegyző

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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