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TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról  

82/2017. (III.23.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című 
pályázaton az Epres Óvodában kialakítandó 
focipályára benyújtott és megnyert pályázat keretében 
kiépülő sport pálya fejlesztése céljából, a védőháló 
felszereléséhez szükséges 87.630,- Ft önrészt az Ovi-
Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési 
támogatásként biztosítja. 
2./ felkéri a Polgármestert az 1./ pontban 
meghatározott fejlesztési támogatásra vonatkozó 
szerződés megkötése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3223. 
költségvetési sora biztosította a 87.630 Ft-os önrészt.  
 
 
 
 
 
2./ A támogatási szerződés megkötése 2018. február 
20-án megtörtént. 

85/2017. (III.23.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
felkéri a Polgármestert, hogy az új és szabályozott 
parkolók kialakításának lehetőségét az 54/2017. 
számú előterjesztésben, és annak mellékleteiben 
foglaltak figyelembevételével vizsgálja meg, és a 
vizsgálat eredményétől függően a célok 
megvalósításának érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
2017. április 27-én kértünk hozzájárulást a Budapest 
Közút Zrt-től az előterjesztésben kért helyszínekre, 
parkolóhelyek kialakítása céljából.  
A Feszofe Kft. által a kivitelezés 2018. február 1-jén 
befejeződött. 

102/2017. (IV.20.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Ferencvárosi Vasutas 
Sportkör (székhely: 1097 Budapest, Péceli u. 2.; 
képviseli: Lauth Gábor elnök) a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában lévő Budapest IX. Kerület 37252 hrsz-ú 
„kivett, lakóház és iskola, udvar” megnevezésű, 
természetben 1096 Budapest, Telepy utca 17. szám 
alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) a társasági 
adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény (Taotv.) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-
csapatsportok támogatására szolgáló adókedvezmény 
igénybevételével építési engedélyhez kötött, építési 
beruházással, felújítással járó sportcélú ingatlanra 
irányuló tárgyi eszköz beruházást és felújítást 
végezzen, kézilabda sportcsarnokot építsen. A 
Képviselő-testület felkéri dr. Bácskai János 
polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
kiadására. 

 
 
1-2./ Lauth Gábor, a Ferencvárosi Vasutas Sportkör 
elnöke 2017. április 27-én átvette a Polgármester által 
kiadmányozott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. 
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2./ Budapest Fővárosi IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Vasutas Sportkör által az Ingatlanon 
megvalósított tárgyi eszköz beruházás az 
önkormányzat tulajdonába kerül azzal, hogy az 
önkormányzat a Taotv. 22/C. § (6a) bekezdés b) pontja 
szerinti a beruházás értékéről szóló megállapodást a 
Ferencvárosi Vasutas Sportkörrel a beruházás üzembe 
helyezését követően megköti. 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Belső-
Pesti Tankerületi Központot, mint az Ingatlan 
vagyonkezelőjét, hogy adjon hozzájárulást a 
Ferencvárosi Vasutas Sportkör által tervezett 
beruházáshoz, felújításhoz. 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. 
Bácskai János polgármestert arra, hogy folytasson 
egyeztetéseket a Ferencvárosi Vasutas Sportkörrel, 
valamint a Belső-Pesti Tankerületi Központtal a 
beruházás megvalósításához szükséges 
együttműködés kereteit meghatározó megállapodás 
megkötéséről és a megállapodás tervezetét terjessze a 
Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az 
együttműködési megállapodásra vonatkozó egyeztetés 
körében kiemelt szempont, hogy a beruházás révén 
üzembe helyezett sportcélú ingatlan hasznosítására, 
üzemeltetésére, fenntartására saját költségen a 
Ferencvárosi Vasutas Sportkör legyen köteles, 
ugyanakkor köteles a Ferencvárosi Sport Általános 
Iskola és Gimnázium részére a testnevelés órák 
megtartásához tanítási napokon napi öt tanórára a 
sportcsarnokot ingyenesen biztosítani, valamint a 
Ferencvárosi Önkormányzatnak rendezvényéhez a 
sportcsarnokot évi meghatározott alkalommal 
ingyenesen biztosítani. 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. 
Bácskai János polgármestert, hogy vizsgálja meg 
annak lehetőségét, hogy az önkormányzat a tervezett 
beruházás megvalósításához pénzügyi támogatást 
nyújtson. 
Határidő: Az 1. pontban írt tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat kiadására és a Tankerület 3. pont szerinti 
megkeresésére 2017. április 25. 
A 2. pont szerinti megállapodás megkötésére a 
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül. 
A 4. pontban írt egyeztetések lefolytatására és a 
megállapodás-tervezet Képviselő-testület elé 
terjesztésére: a Képviselő-testület 2017. júniusi ülése 
Az 5. pontban írt pénzügyi támogatás lehetőségének 
vizsgálatára az önkormányzati költségvetés következő 
módosítása. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3./ A vagyonkezelői támogatói nyilatkozat aláírása 
2017. július 5-én megtörtént a Belső-Pesti Tankerületi 
Központ részéről.  
 
 
 
4-5./ A Képviselő-testület a 425/2017. (XII.21.) sz. 
határozatával döntött. 
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108/2017. (IV.20.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban, valamint a jelen előterjesztés tartalma 
alapján úgy dönt, hogy 
a./ kezdeményezi a jelenleg hatályos Budapest 
Főváros Rendezési Szabályzatáról szóló 
5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
FRSZ) eseti módosítását a területfelhasználási egység 
valamint az előírt beépítési sűrűség érték 
módosítására vonatkozóan az alábbiak szerint: 
Budapest, IX. ker.  Szent István kórház területére a 
hatályos FRSZ-ben meghatározott K-Eü: 3.0 
(2.25+0.75) jelű Különleges Egészségügyi terület 
területfelhasználási egység területére vonatkozóan az 
alábbi tartalommal:  
K-Eü: 4.5 (3.5+1.0) értékre történő módosítását 
b./ kezdeményezi a jelenleg hatályos Budapest 
Főváros Rendezési Szabályzatáról szóló 
5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
FRSZ) valamint a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.) 
sz. határozatával elfogadott Fővárosi 
Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) eseti 
módosítását a területfelhasználási egység valamint az 
előírt beépítési sűrűség érték módosítására 
vonatkozóan az alábbiak szerint: 
Budapest, IX. ker.  Soroksári út – Vágóhíd utca – 
Nádasdy utca – Máriássy utca által határolt területen 
található a hatályos TSZT-ben és az FRSZ-ben 
meghatározott Vi-2: 3.5 (2.5+1.0) jelű Intézményi 
jellemzően szabadonálló beépítésű területegység 
területére vonatkozóan az alábbi tartalommal:  
Vi-1: 4.5 (3.0+1.5) jelű Intézményi, jellemzően zártsorú 
területfelhasználási egység 
Ugyanezen területen az FRSZ 3. sz mellékletének 
egyes területek beépítési magassága és 
magasépítmények kijelölt területek c. tervlapja Egyes 
változással érintett, jellemzően új beépítésű terület III. 
párkánymagassági kategória törlését és az V. pontban 
meghatározott Magasépítmények számára 
igénybevehető területek közül a „Magasház 
elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület 
legmagasbb pontja 45,0 méter” kategória alkalmazását 
c./ kezdeményezi a jelenleg hatályos FRSZ eseti 
módosítását az FRSZ 3. sz mellékletének egyes 
területek beépítési magassága és magasépítmények 
kijelölt területek c. tervlapján jelölt egyes változással 
érintett, jellemzően új beépítésű terület III. 
párkánymagassági kategória törlését a Soroksári út – 
Pápay István utca – Vaskapu utca – Tóth Kálmán utca 
által határolt területen belül. (68. tömb) 
d./ kezdeményezi a jelenleg hatályos FRSZ eseti 
módosítását a területfelhasználási egységek valamint 

 
 
 
 
 
 
 
2017. december 6-án a TSZT a 1651/2017. (XII.06.) 
Főv. Kgy. határozattal elfogadásra került. 
2017. december 20-án a 48/2017. (XII.20.) Főv. Kgy. 
rendelete kihirdetése az FRSZ 5/2015. (II.16.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról megtörtént. 
A Budapesti Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat és 
az Önkormányzat közötti megállapodás aláírásra 
került 2017. április 21-én. 
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az előírt beépítési sűrűség értékek módosítására a 
Szent László kórház területére és környezetére 
vonatkozóan az alábbiak szerint: 
da) a hatályos FRSZ-ben meghatározott K-Eü: 2.5 
(2.0+0.5) jelű Különleges Egészségügyi terület 
területfelhasználási egység területére vonatkozóan:  
K-Eü: 4.0 (3.0+1.0) értékre történő módosítását. 
db) a Vi-2: 2.25 (1.5+0.75) jelű intézményi, jellemzően 
szabadonálló beépítésű terület területfelhasználási 
egység területére vonatkozóan: 
Vi-2: 4.0 (3.0+1.0) értékre történő módosítását. 
e./ megerősíti és fenntartja 167/2016. (V.19.) számú 
határozatát, melyet a „BELSŐ” és „KÖZÉPSŐ” 
Ferencváros Kerületi Építési Szabályzatok készítése 
során a jelenleg hatályos FRSZ 1. sz. mellékletében 
előírt beépítési sűrűség értékek eseti módosítására 
vonatkozóan hozott, és egyben kezdeményezi az eseti 
eljárások megismétlését 
f./ kezdeményezi a jelenleg hatályos FRSZ. 6. 
mellékletében szereplő II. párkánymagassági kategória 
utcai légtérarányaira vonatkozó mutatók módosítását 
az alábbi tartalommal: 
-közterület átlagos szélessége kisebb, mint 12,0 méter: 
1,6 
-közterület átlagos szélessége nagyobb vagy egyenlő, 
mint 12,0 méter: 1.5 
g./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Budapest 
Főváros Önkormányzata felé a módosítása érdekében 
a szükséges intézkedéseket megtegye. 
h./ a 93/2017. sz. előterjesztés mellékletét képező a 
Budapesti Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat és az 
önkormányzat közötti megállapodást tervezetként 
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
végeleges megállapodás aláírására. 
Határidő: 2017. május 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

117/2017. (IV.20.) sz. 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ támogatja a Nevelési, Oktatási Alapítvány 
Szentgyörgyi Albert szellemében támogatási kérelmét - 
a Pál utcai fiúk regényhez kapcsolódó vetélkedő 
nyerteseinek kirándulással történő jutalmazása céljából 
- az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor terhére 300.000,- Ft 
összegben. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
költségvetési sora biztosította a 300.000 Ft-ot. A 
támogatási kérelemben foglaltak nem valósultak meg, 
így a határozat visszavonását tudomásul vettük, a 
költségvetési soron az összeget felszabadítottuk.  
 
 
 
 
2./ Az Alapítvány a 2017. december 12. napján 
megküldött levelében lemondta a támogatást. A 
Képviselő-testület 31/2018. (I.25.) sz. határozatával 
visszavonta a határozatot. 
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157/2017. (V.25.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a 2016. évben a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. 
számú mellékletének IV. 2. pontja alapján 
135.900.000,- forint támogatásban részesített MÁV 
Szimfonikusok Zenekari Alapítványa pénzügyi és 
szakmai beszámolóját.  
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa részére 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletének 
IV.2. pontja alapján 135.900.000,- Forint – azaz 
százharmincötmillió-kilencszázezer forint támogatást 
nyújt az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3961. 
számú sorának terhére, és felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 
megkötéséről.   
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A támogatási szerződés aláírása 2017. június 19-én 
megtörtént. 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3961. 
költségvetési sora biztosította a 135.900.000 Ft-ot.  
A szerződés szerint összeg átutalása 2017. december 
22-én megtörtént. 

159/2017. (V.25.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint dönt a kulturális 
tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati 
felhíváson részt vevő Alapítványok 2017. évi pályázati 
támogatásáról, amelynek kifizetése a 2017. évi 6/2017. 
(II.20.) hatályos költségvetési rendelet 3972. számú 
költségvetési sor ezen célra biztosított 12.000.000.- Ft-
os keretösszeg terhére történik. 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint dönt a civil szervezetek 
támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt 
vevő Alapítványok 2017. évi pályázati támogatásáról, 
amelynek kifizetése az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) hatályos 
költségvetési rendelet 3922. számú költségvetési sor 
ezen célra biztosított 4.000.000.- Ft-os keretösszeg 
terhére történik. 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2017. május 25.  
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a kulturális 
tevékenységek és civil szervezetek támogatására 

 
 
1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3972. 
költségvetési sora biztosította a 12.000.000 Ft-ot.  
A 3972. költségvetési soron az Önkormányzat 
megkötötte a támogatási szerződéseket, a 
szerződések szerinti összegek átutalásra kerültek, a 
legutolsó 2017. december 12-i dátummal.  
 
 
  
2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3922. 
költségvetési sora biztosította a 4.000.000 Ft-ot.  
A 3922. költségvetési soron az Önkormányzat 
megkötötte a támogatási szerződéseket, a 
szerződések összegei átutalásra kerültek, a legutolsó 
2017. december 20-i dátummal. 
 
 
 
 
 
 
3./ Az érintettek értesítése 2017. május 30-án 
megtörtént. 
A támogatási szerződések aláírása 2017. november 
27-ig megtörtént. 
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meghirdetett pályázaton nyertes Alapítványok 
képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2017. évben az Alapítványok részére megítélt 
támogatási összegről szóló megállapodások 
megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, 
amennyiben a pályázó a 2016. évben kapott 
támogatási összeggel elszámolt. 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
4./ A pályázók a támogatási összeggel elszámoltak. 
 

197/2017. (VI.29.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
településfejlesztési elhatározásaival, valamint a 
178/2017. számú előterjesztés alapján úgy dönt, hogy: 
a./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
közigazgatási területére vonatkozó Településképi 
Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati 
rendelet készítését megkezdi. 
b./ az eljárást Ferencváros Önkormányzat Képviselő-
testületének a hatályos jogszabályban foglaltak, 
valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.28.) 
önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésében 
meghatározottak alapján folytatja le és felkéri a 
Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
A TAK+TR beszerzés megtörtént, 2017. szeptember 
13-án kiválasztásra került a tervező cég. 
A szerződés 2017. szeptember 28-án aláírásra került. 
A Településképi Arculati Kézikönyv a 417/2017. 
(XII.21.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadásra került. A Képviselő-testület megalkotta a 
településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) 
önkormányzati rendeletet. 

204/2017. (VI.29.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ hozzájárul, hogy a MIPIM Awards 2018 kiírásra 
vonatkozóan Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata pályázatot nyújtson be. 
b./ a pályázat előkészítésével és benyújtásával a FEV 
IX. Zrt-t bízza meg a 2017. február 28-án létrejött 
Megbízási Szerződés 2.2. pontja alapján. 
c./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi 
költségvetés soron következő módosításakor a 
nevezési díj, és az adminisztrációs költségek 
fedezetére 5.000.000,- Ft – azaz Ötmillió forint – 
biztosításáról gondoskodjon. 
Határidő: soron következő költségvetés módosítás 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
a-b./ A jelentkezés leadását követően a pályázati 
anyagot szakértők közreműködésével összeállítottuk, 
és 2017. decemberben, határidő előtt leadtuk, 
egyúttal a nevezési díjat is befizettük.  
 
 
c./ A 242/2017. (IX.07.) sz. határozat szerint a 
költségvetés módosítás 3211. FEV IX. Zrt. 
költségvetési sort 5.000 eFt-tal megemeltük. 

208/2017. (VI.29.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előadó-művészeti 

 
 
1./ Az Alapító Okirat 2017. július 21. napján a Magyar 
Államkincstár részére megküldésre került törzskönyvi 
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tevékenység ellátására – a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei átalakításával, kiválás útján - 
2017. november 1-ei hatállyal megalapítja a 
Ferencvárosi Pinceszínházat. 
Határidő: 2017. november 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Soós Péterrel – a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra 
vonatkozó rendelkezése alkalmazásával – 2017. 
november 01. napjától 2018. június 30. napjáig tartó 
határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a 
Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör 
ellátására, munkabérét bruttó ……,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott 
igazgatói megbízással kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Pinceszínház engedélyezett létszámát 2017. november 
1-jétől 10 főben határozza meg. 
Határidő: 2017. november 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Pinceszínház székhelyeként, az intézmény 
működtetési feladatainak maradéktalan ellátása 
érdekében az alábbi ingatlan használatának jogát 
biztosítja határozatlan időre: 1096 Budapest, Török Pál 
u. 3. 
Határidő: 2017. november 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Pinceszínház mint önállóan működő költségvetési 
szerv a vonatkozó jogszabályok, valamint az alapító 
okiratban megfogalmazottak szerint, a módosított 
kiadási előirányzatok arányában maximum 20%-os 
mértékéig vállalkozási tevékenységet végezhet. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Pinceszínház működésének biztosításához 2017. évre 
3.186.000.- forint személyi és 17.652.000.- forint dologi 
előirányzatot, 725.000.- forint munkáltatót terhelő 
járulékot összesen 21.563.000.- forint kiadási 

nyilvántartásába történő bejegyezés céljából. 
A hiánypótló végzésben foglaltak teljesítése 
érdekében a 255/2017. (IX.07.) számú határozat 
alapján a szükséges dokumentumok megküldésre 
kerültek a Magyar Államkincstár részére, a 2017. 
szeptember 25. napján kelt határozat alapján a 
törzskönyvi nyilvántartásban a Ferencvárosi 
Művelődési Központ vonatkozásában a kért 
módosításokat átvezette, a Pinceszínház 
vonatkozásában a kérelmezett adatokat rögzítette. 
2-3./ Az igazgatói munkakörre vonatkozó 
munkaszerződést Soós Péterrel 2017. szeptember 1-
jén megkötöttük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6./ A határozat kivonat 2017. július 5-én postázva az 
érintettek részére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-8./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
módosításáról szóló 26/2017. (X.10.) önkormányzati 
rendelet 2. számú mellékletének 2985. költségvetési 
sora biztosította a Pinceszínház működéséhez 
szükséges 21.563.000 Ft-ot.  
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előirányzatot biztosít a 2985. Ferencvárosi Művelődési 
Központ terhére. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
Ferencvárosi Pinceszínház részére – a törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzést követően - 2017. évre 
biztosított összeg átvezetéséről gondoskodjon a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor. 
Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét 
követő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
könyveiben szereplő, működtetéshez szükséges ingó 
eszközök 2017. november 1-el történő kivezetésről és 
a Ferencvárosi Pinceszínháznak történő térítésmentes 
átadásáról gondoskodjon. 
Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét 
követő 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Pinceszínház 
és a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatóját, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház 
költségvetési szerv létrehozásával és a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei átszervezésével 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét 
követő 30. nap 
Felelős: a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója és a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatója 
11./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Ferencvárosi Pinceszínház mint 
önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi és 
számviteli tevékenységének ellátásával a Ferencvárosi 
Intézmény Üzemletetési Központot (FIÜK) bízza meg. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Czakóné Dobó Krisztina FIÜK igazgatója 
12./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Pinceszínház 
igazgatóját, hogy a jogszabályok által előírt 
szabályzatok kidolgozásáról, a Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központtal (FIÜK) történő 
munkamegosztási megállapodás, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítéséről és 
a Képviselő-testület elé jóváhagyásra történő 
terjesztéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója 
13./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Művelődési 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9./ Az ingó eszközök 2017. november 1-jével történő 
kivezetése és a Ferencvárosi Pinceszínháznak 
történő térítésmentes átadása megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
 
10./ A munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11./ A határozatról az érintettek 2017. július 5-én 
értesítve lettek. 
 
 
 
 
 
12-13./ A Képviselő-testület 353/2017. (XI.16.) számú 
határozatával döntött. 
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Központ és Intézményei igazgatóját, hogy a 
létszámváltoztatással összefüggésben az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 
Képviselő-testület elé jóváhagyásra történő 
terjesztéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Hantos-Jarábik Klára, a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei igazgatója 

245/2017. (IX.07.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
településfejlesztési elhatározásaival összhangban, a 
191/2017. számú előterjesztés és mellékletei alapján 
úgy dönt, hogy 
a./ a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS 
KÖRNYÉKE” (Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad 
tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves 
Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi 
pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által 
határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának 
készítése során a rendelet elfogadásához a K-Rek 
Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős 
területegységen belül meghatározott építési övezetek 
kialakításához kezdeményezi az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2. számú 
mellékletében a „A beépítésre szánt területek építési 
használatának megengedett felső határértékei” 
táblázat 15. sorának F oszlopában foglalt érték alóli 
felmentést. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
b./ a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS 
KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló 
utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László 
Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán 
körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – 
MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület 
Kerületi Építési Szabályzatáról szóló ………/2017. 
(……) rendelet tervezetét a 191/2017 számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja, kifüggesztésével egyetért, és a Kerületi 
Építési Szabályzatnak a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 38. §-a alapján felkéri a polgármestert a 
véleményezési szakasz kezdeményezésére.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
dr. Dombóvári Csaba jegyző, a rendelet-tervezet 
kifüggesztéséért 

 
 
 
 
 
 
 
 
A rendelettervezet a kifüggesztési helyszíneken 2017. 
szeptember 13-án kifüggesztésre került. 
Államigazgatási egyeztetésre kiküldve 2017. 
szeptember 13-án, a partnerségi felhívás a honlapra 
kihelyezve 2017. szeptember 22-én. 
A Képviselő-testület megalkotta a VÁGÓHÍD UTCA 
ÉS KÖRNYÉKE Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletet. 
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250/2017. (IX.07.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ tudomásul veszi az Állami Számvevőszék „Jelentés 
„Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az 
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.” (17133) tárgyú 197/2017. sz. 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező jelentését. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ tudomásul veszi a jelentéshez kapcsolódó, 
197/2017. sz. előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező V-1288-121/2016. számú elnöki 
figyelemfelhívást és az abban foglaltakra 
hivatkozással: 
a./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel és közösen, a 
FEV IX. Zrt. bevonásával tekintse át az Állami 
Számvevőszék ellenőrzése által feltárt hiányosságok 
okait, összetevőit, azok elemzésével készítsen 
koncepciót a tevékenység eredményesebbé tétele 
érdekében, és a koncepciót terjessze a Képviselő-
testület elé. 
b./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel közösen, a FEV 
IX. Zrt. bevonásával vizsgálja felül a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel, 2013. február 26. 
napján kötött feladatellátási szerződést és annak 
módosítását terjessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyás céljából. 
c./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel együttműködve, a 
FEV IX. Zrt. bevonásával tekintse át a társaság 
likviditási helyzete javításának lehetőségeit, az 
elszámolt értékcsökkenés összegét meghaladó 
beruházások és felújítások elvégzésének lehetőségét, 
valamint vizsgálja meg az egyedi beruházások és a 
bérbeadási tevékenységek önköltségét. 
d./ felkéri a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN 
Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a FEV IX. Zrt. 
bevonásával társaság belső ellenőrzése végezze el a 
szabályszerű kontrollrendszer felülvizsgálatát és 
tegyen javaslatot a szükséges intézkedések 
megtételére. 
e./ felkéri a Jegyzőt, hogy a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. fenti, belső 
vizsgálatát követő intézkedések eredményességét 
szükség esetén ellenőriztesse a 2018. évi belső 
ellenőrzési terv keretében. 
f./ felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Korm.rend (Bkr.) szerint kialakított 

 
 
 
 
1-3./ A határozatban megfogalmazott felülvizsgálat 
megtörtént, az erről készített tájékoztató anyagot a 
Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésén a 
385/2017. (XII.14.) számú határozatával tudomásul 
vette. 
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integrált kockázatkezelési rendszerében a 
költségvetési szerv tevékenységében rejlő és 
szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között 
szerepeljenek az Állami Számvevőszék által jelzett 
kockázatok és azok kezelése a Bkr-ben foglaltak 
szerint. 
g./ felkéri a Jegyzőt a figyelemfelhívó levélben szereplő 
megállapításokra tett intézkedések nyilvántartásba 
vételére. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: a határozat 2.a-c./ pontjában foglaltak esetén: 
dr. Bácskai János polgármester, és Dr. Kovács József 
ügyvezető  
a határozat 2.d-g./ pontjában foglaltak esetén dr. 
Dombóvári Csaba jegyző 
3./ felkéri a Polgármestert az Állami Számvevőszék 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-t érintő 
vizsgálatával kapcsolatos valamennyi intézkedés 
megtételére, és az intézkedésekről az Állami 
Számvevőszék elnökének értesítésére. 
Határidő: 2017. december 31.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

257/2017. (IX.07.) sz. 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát 
eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor 
terhére 1.300.000,- Ft összegben támogatja a Bakáts 
Alapítványt a Budapest IX. Kerületi Bakáts Téri Ének-
Zenei Általános Iskola diákjainak Svájcba történő 
utaztatásának költségeit. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális 
és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti 
rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a 
költségvetési sor terhére az Alapítvány a Molnár 
Ferenc Általános Iskoláért részére 800.000,- Ft 
utólagos támogatást nyújt az iskola ugrókötél 
csapatának a portugáliai EB döntőn történt 
szerepléséhez.   
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát 
eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor 

 
 
 
 
1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
költségvetési sora biztosította az 1.300.000 Ft-ot.  A 
támogatási szerződés aláírása 2017. október 16-án 
megtörtént. A kifizetés 2017. november 2-án 
megtörtént. 
 
 
 
 
 
2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
költségvetési sora biztosította a 800.000 Ft-ot. A 
támogatási szerződés 2017. október 10-én aláírásra 
került. A támogatási szerződés szerinti 800 eFt-ot 
2017. december 1-jén átutaltuk.  
 
 
 
 
 
 
 
3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017 (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
költségvetési sora biztosította a 100.000 Ft-ot. A 
támogatási szerződés 2017. október 19-én aláírásra 
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terhére 100.000,- Ft összegben támogatja a 
Medicopter Alapítványt a sürgősségi betegellátásban 
alkalmazott eszközök költségeinek megtérítése 
céljából. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
4./ az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát 
eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor 
terhére 100.000,- Ft összegben támogatja a Hópihe 
Gyermek Alapítványt a sürgősségi betegellátásban 
alkalmazott eszközök költségeinek megtérítése 
céljából. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
5./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 1-4./ 
pontban szereplő támogatások kifizetéséhez 
szükséges megállapodások megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

került. A kifizetés 2017. október 26-án megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
 
4./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017 (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
költségvetési sora biztosította a 100.000 Ft-ot. A 
támogatási szerződés 2017. október 6-án aláírásra 
került. 2017. október 16-án a kifizetés megtörtént. 

275/2017. (IX.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-
piaci program keretében nyújtott támogatásról” című 
pályázati kiírás keretében „MUNKÁSSZÁLLÓ 
ÉPÍTÉSE FERENCVÁROSBAN” címen pályázatot 
nyújt be 280 millió Ft támogatási összeg igénylésére. 
2./ a projekt megvalósítási helye: 1097 Budapest, 
Illatos út 3-5., Hrsz.: 38207/9  
3./ nyertes pályázat esetén a pályázat keretében 
tervezett beruházás megvalósításához szükséges saját 
forrás (legalább 40%) összegét biztosítja, ennek 
fedezetére a FESZOFE Kft. kötelezettségvállaló 
nyilatkozata alapján a FESZOFE Kft.-vel megkötésre 
kerülő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás útján 
220 millió forintot, azaz kettőszázhúszmillió forintot az 
Önkormányzat átvesz. 
4./ felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes 
pályázat esetén a 3./ pontban meghatározott 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást aláírja, 
valamint 
5./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
mellékleteként kötelezően benyújtandó 
jognyilatkozatokat aláírja és a pályázat benyújtása 
érdekében a további szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
1-2./ A pályázat 2017. szeptember 29-én benyújtásra 
került. 
 
 
 
 
 
3-4./ A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 
aláírása 2017. december 22. napján megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5./ A hatósági szerződés aláírásának dátuma 2017. 
december 29. 

284/2017. (X.05.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

 
 
A Képviselő-testület a 427/2017. (XII.21.) számú 
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Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viola u. 37/a. 
szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításának 
beruházási engedélyokiratát a 220/2017. számú 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2017. október 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

határozatával visszavonta. 

285/2017. (X.05.) sz. 
Határozat 

A Képviselő-testület a Viola u. 37/a. szám alatti 
felújításával egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy 
az épület kiürítése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A Viola u. 37/a. épület kiürítése során 21 bérlő lakást 
fogadott el, 17 bérlő pénzbeli térítést fogadott el. 
Az épület kiürítése 2017. december 15-én 
befejeződött. 

286/2017. (X.05.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viola u. 37/b. 
szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításának 
beruházási engedélyokiratát a 220/2/2017. számú 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2017. október 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A Képviselő-testület a 427/2017. (XII.21.) számú 
határozatával visszavonta. 

287/2017. (X.05.) sz. 
Határozat 

A Képviselő-testület a Viola u. 37/b. szám alatti 
felújításával egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy 
az épület kiürítése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A Viola u. 37/b. épület kiürítése során17 bérlő lakást 
fogadott el, 20 bérlő pénzbeli térítést fogadott el. 
Az épület kiürítése 2017. december 8-án befejeződött. 

296/2017. (X.05.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottságnak az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 3972. számú „Kulturális 
Tevékenység Támogatása” költségvetési sor feletti 
rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja és az 
Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány (EURIN Alapítvány) részére 1.600.000 Ft 
támogatást nyújt a Budapest IX. Kerület Ferenc téren 
tartandó adventi rendezvények költségeinek 
támogatása céljából. 
Határidő: 2017. október 5. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017 (II.20.) önkormányzati rendelet 3143. 
költségvetési sora biztosította a 1.600 eFt-ot.  
A szerződés szerinti 1 600 eFt-ot 2017. december 1-
jén átutaltuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2./ A támogatási szerződés aláírása 2017. november 
23-án megtörtént. 

305/2017. (X.05.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
 
1-2./ A határozat 2017. október 12-én megküldésre 
került Baranyi Krisztina képviselő asszony részére. 
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a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és 
Összeférhetetlenségi Bizottság által a Baranyi Krisztina 
önkormányzati képviselővel szemben lefolytatott 
vagyonnyilatkozati eljárás, valamint a 
Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi 
Bizottság 10/2017. (X.05.) VNYB számú határozata 
alapján megállapítja, hogy  
a./ Baranyi Krisztina önkormányzati képviselő 2017. 
január 16. napján keltezett vagyonnyilatkozatának 
tartalma nincs összhangban a valós tényekkel, melyek 
szerint – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai 
alapján – Baranyi Krisztinának a vagyonnyilatkozata 
keltének napján olyan ingatlanon állt fenn tulajdonjoga, 
amelyet az önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzati 
képviselő a vagyonnyilatkozatában szerepeltetni 
köteles; 
b./ Baranyi Krisztina önkormányzati képviselő 2017. 
január 16. napján keltezett vagyonnyilatkozata nem 
tartalmazza annak az ingatlannak a megjelölését, 
amelyben családjával a jelen vagyonnyilatkozati 
eljárással érintett, az a) pontban meghatározott 
lakásba történt beköltözésüket megelőzően hosszabb 
ideig – így a vagyonnyilatkozat keltének napján is – 
bérlőként élt. 
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja 
Baranyi Krisztina önkormányzati képviselőt, hogy a 
2017. január 16. napján kelt vagyonnyilatkozatának 
valótlan adattartalma okán előállt helyzetet 
haladéktalanul és teljeskörűen orvosolja. 
Határidő: a döntést követő 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

313/2017. (IX.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
településfejlesztési elhatározásaival és a Budapest, IX. 
kerület, VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (Soroksári 
út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú 
közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz 
telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út 
– Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia 
vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési 
Szabályzatával kapcsolatosan eddig hozott 
határozataival összhangban, valamint a 236/2017. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 
Budapest IX. Kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS 
KÖRNYÉKE” Kerületi Építési Szabályzata – válaszok a 
beérkezett véleményekre szóló anyag alapján úgy 
dönt, hogy: 
a./ a Budapest, IX. kerület, „VÁGÓHÍD UTCA ÉS 
KÖRNYÉKE” (Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló 

 
 
A Képviselő-testület megalkotta a 34/2017. (XII.22.) 
önkormányzati rendeletét a Budapest, IX. kerület 
„VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – 
Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú 
közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz 
telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián 
út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-
Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi 
Építési Szabályzatáról. 
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utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László 
Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán 
körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – 
MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) 
készülő Kerületi Építési Szabályzat - a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet alapján lefolytatott - egyeztetési 
eljárásában beérkezett valamennyi véleményt a 
236/2017. számú előterjesztés 1. számú mellékletét 
képező válaszoknak megfelelően fogadja el. 
b./ a Budapest, IX. kerület, „VÁGÓHÍD UTCA ÉS 
KÖRNYÉKE” (Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló 
utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László 
Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán 
körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – 
MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) 
készülő Kerületi Építési Szabályzat elfogadásához 
kezdeményezi az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) 
Korm. rendelet (OTÉK) 2. számú melléklete 15. 
sorában szereplő különleges területfelhasználási 
egységekre a táblázat F oszlopában meghatározott 
40% legkisebb zöldfelületi érték alóli felmentést a K-
Rek jelű területegységek esetében 20% mértékig. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

315/2017. (IX.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
településfejlesztési elhatározásaival, valamint a 
239/2017. számú előterjesztés és annak mellékletei 
alapján úgy dönt, hogy 
a./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
közigazgatási területére vonatkozó Településképi 
Arculati Kézikönyv munkaközi anyagaival, valamint a 
településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet-
tervezetben és annak mellékleteiben foglaltakkal 
egyetért. 
b./ a partnerségi egyeztetési eljárást a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) 
Korm. rendeletben foglaltak, valamint a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 9/2017.(III.28.) önkormányzati 
rendelete 2. § (4) bekezdésében meghatározottak 
alapján folytatja le, és felkéri a Polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
A Képviselő-testület megalkotta a 35/2017. (XII.22.) 
önkormányzati rendeletét a településkép védelméről. 
A Képviselő-testület a 417/2017. (XII.21.) számú 
normatív határozatával döntött. 
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Határidő: 21 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

346/2017. (XI.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban 
meghatározottak alapján készítse el a 
lakásgazdálkodási koncepciót a II. fordulós tárgyalásra. 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A Képviselő-testület a 378-379/2017. (XII.14.) számú 
határozataival döntött. 

348/2017. (XI.16.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja és megköti a Nehru-part I. projekt 
megvalósításával létrejött 362.119.527.-Ft összértéken 
befejezetlen beruházásként nyilvántartott tételes 
pénzügyi-műszaki leltár szerinti vagyonnövekmény 
Budapest Főváros Önkormányzatának történő 
térítésmentes átadására vonatkozó „Megállapodás 
térítésmentes átadásról” című szerződést a 244/2017. 
számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a Polgármestert annak aláírására, valamint a 
térítésmentes átadáshoz szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 20 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A „Megállapodás térítésmentes átadásról” 2017. 
december 8-án megkötésre került, valamint a 
térítésmentes átadáshoz szükséges dokumentáció 
átadásra került 2018. január 18-án. 

351/2017. (XI.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak szerint a 
Ferencvárosi Pinceszínház gazdasági szervezeti 
feladatainak ellátására kijelölt Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ (1097 Budapest, 
Vágóhíd utca 35-37.) és a Ferencvárosi Pinceszínház 
(1093 Budapest, Török Pál utca 3.) között kötendő 
munkamegosztási megállapodást a 253/2017. számú 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A munkamegosztási megállapodás 2017. november 
16. napján aláírásra került. 

352/2017. (XI.16.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Pinceszínház költségvetési szerv 10 fős engedélyezett 
létszámához (álláshelyéhez) tartozó munkaköröket az 
alábbiak szerint határozza meg: 

1 igazgatói munkakör,  
1 színpadmester munkakör,  
2 díszítő munkakör,  
1 világosító munkakör,  
1 ügyelő és kellékes munkakör,  

 
 
A Ferencvárosi Pinceszínház Szervezeti és Működési 
Szabályzatát dr. Bácskai János polgármester 2017. 
november 21. napján jóváhagyta. 
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1 hangmester munkakör,  
1 súgó munkakör,  
1 produkciós és titkársági asszisztens 

munkakör (fél státusz),  
1 művészeti titkár munkakör (fél státusz),  
1 rendezőasszisztens munkakör. 

Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 Soós Péter igazgató 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház 
igazgatója által, a 253/2/2017. (XI.16.) számú 
határozat 1. pontjában jóváhagyott munkakörök szerint 
elkészített szervezeti és működési szabályzatot hagyja 
jóvá. 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 Soós Péter igazgató 

353/2017. (XI.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ jóváhagyja a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési 
Központ szervezeti és működési szabályzatát a 
254/2017. számú előterjesztés 2. számú mellékletében 
foglaltak alapján. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester   
2./ jóváhagyja a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési 
Központ, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ 
és Intézményei között kötendő Munkamegosztási 
megállapodást a 254/2017. számú előterjesztés 3. 
számú mellékletében foglaltak alapján. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
 
 
 
A megállapodás 2017. november 16. napján aláírásra 
került. 

361/2017. (XI.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a 261/2017. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata és a Taltoring Kft. között létrejött 
településrendezési szerződés módosítását annak 
mellékleteivel együtt tervezetként elfogadja, és 
felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés 
módosítás aláírására. 
2./ a 261/2017. számú előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata és a Taltoring Kft. közötti 
megállapodást tervezetként elfogadja, és 
felhatalmazza a Polgármestert a végleges 
megállapodás aláírására. 
3./ a 261/2017. számú előterjesztés 3. sz. mellékletét 
képező nyilatkozatot tervezetként elfogadja, és 

 
 
 
 
1./ A településrendezési szerződés módosítása 2017. 
november 28-án aláírásra került. 
 
 
 
 
 
2./ A megállapodás 2017. november 28-án aláírásra 
került. 
 
 
 
 
3./ A nyilatkozat 2017. november 28-án aláírásra 
került. 
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felhatalmazza a Polgármestert a végleges nyilatkozat 
aláírására. 
Határidő: 2017. november 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

378/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójáról 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 241/2/2017. számú előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Lakásgazdálkodási 
Koncepcióját. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

 
 
A normatív határozat 2017. december 20-án a 
honlapon közzétéve. 

385/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami 
Számvevőszék „Jelentés – Az önkormányzatok 
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.” 
(17133) tárgyú jelen jelentésében foglaltakkal 
összefüggésben tudomásul veszi: 
a./ a 272/2017. számú előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező összefoglalást. 
b./ a 272/2017. számú előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező a 79-9/2017. számú Intézkedési 
Tervben foglaltak végrehajtásáról szóló feljegyzést. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja és megköti a 272/2017. számú 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező Feladat-
ellátási szerződés módosítását és felkéri a 
Polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 
 
A feladat-ellátási szerződés módosítása 2017. 
december 22-én aláírásra került. 

387/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján Káldy Györgyné 
intézményvezető határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyát 2018. február 28. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
Káldy Györgynét a Képviselő-testület döntéséről 
2018. január 2-án értesítettük. A határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 2018. február 28-án, a 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
vonatkozó megállapodás 2018. január 5-én elkészült. 
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2./ hozzájárul Káldy Györgyné – a jogviszony 
megszűnésének időpontjában meglévő – fel nem 
használt szabadságának pénzben történő 
megváltásához. 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények biztonságos működése 
(intézményvezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ 
szerinti helyettes útján történik, az eredményes 
pályázati eljárás során kiválasztott intézményvezető 
megbízásáig. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

388/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház vezetői 
munkakör ellátására a vonatkozó pályázatot a 
274/2017. sz. előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal kiírja.  
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 
közzétételéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

 
 
 
 
A Ferencvárosi Pinceszínház vezetői munkakör 
ellátására vonatkozó pályázat 2017. december 22-én 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az 
Önkormányzat honlapján megjelent. 

388/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 266/2/2017. sz. interpellációra adott választ 
elfogadja. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A nyilvántartásokban átvezetésre került. 

394/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. I. félévi munkatervéről 
A normatív határozat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A normatív határozat 2017. december 20-án a 
honlapon közzétéve. 

395/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 

396/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 

397/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 
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398/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 

399/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 

400/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 

401/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 

402/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 

403/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 

404/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2017. december 29-én. 

405/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. január 10-én. 

406/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. január 10-én. 

408/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban úgy dönt, a 281/2017. sz. előterjesztés 
mellékletét képező a Metrodom CH-Leno Kft. és az 
önkormányzat közötti közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló szerződést elfogadja, és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló szerződés 
2017. december 29-én aláírásra került. 

409/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban úgy dönt, a 281/2017. sz. előterjesztés 
mellékletét képező a Lurdy Ház Kft. és az 
önkormányzat közötti közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló szerződést tervezetként 
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

 
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló szerződés 
2017. december 29-én aláírásra került. 
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410/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban úgy dönt, a 281/2017. sz. előterjesztés 
mellékletét képező a Marso Holding Kft. és az 
önkormányzat közötti közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló szerződést elfogadja, és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló szerződés 
2017. december 29-én aláírásra került. 

411/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban úgy dönt, a 281/2017. sz. előterjesztés 
mellékletét képező a Pápay 9. Property Kft. és az 
önkormányzat közötti közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló szerződést elfogadja, és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló szerződés 
2017. december 29-én aláírásra került. 

412/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban úgy dönt, a 281/2017. sz. előterjesztés 
mellékletét képező az Adventum TRIUM Zártkörű 
Ingatlan Befektetési Alap és az önkormányzat közötti 
közérdekű kötelezettségvállalásról szóló szerződést 
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló szerződés 
2017. december 29-én aláírásra került. 

413/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban úgy dönt, a 281/2017. sz. előterjesztés 
mellékletét képező az Alfa Group Kft. és az 
önkormányzat közötti közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló szerződést tervezetként 
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló szerződés 
2018. január 11-én aláírásra került. 

414/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 

 
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló szerződés 
2017. december 29-én aláírásra került. 
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összhangban úgy dönt, a 281/2017. sz. előterjesztés 
mellékletét képező az Kleno Team Kft. és az 
önkormányzat közötti közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló szerződést elfogadja, és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

415/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban úgy dönt, a 281/2017. sz. előterjesztés 
mellékletét képező a Cordia Ingatlanbefektetési Alap 
és az önkormányzat közötti közérdekű 
kötelezettségvállalásokról szóló szerződéseket 
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződések aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló szerződés 
2017. december 29-én aláírásra került. 

416/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban úgy dönt, hogy a 281/2017. sz. 
előterjesztés mellékletét képező telepítési 
tanulmánytervet elfogadja. 
Határidő: 2017. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Önkormányzat településfejlesztési elhatározásaival 
összhangban úgy dönt, a 281/2017. sz. előterjesztés 
mellékletét képező a S.O.I. Ingatlan Kft. és az 
önkormányzat közötti településrendezési szerződést 
tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a 
Polgármestert a végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A településrendezési szerződés 2018. február 8-án 
aláírásra került. 

417/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyvének 
elfogadásáról 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdése alapján a 417/2017. 
(XII.21.) sz. normatív határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Ferencváros Településképi 
Arculati Kézikönyvét.  
Határidő: 2017. december 21. 

 
 
A normatív határozat 2017. január 6-án a honlapon 
közzétéve. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

418/2017. (XII.21.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a 279/2017. számú előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező vázrajzot jóváhagyja és felkéri a 
Polgármestert annak aláírására. 
2./ hozzájárul 
a./ pinceszolgalmi jog alapításához a Budapest, IX. 
kerület 37424 hrsz-ú ingatlan javára, a Budapest, IX. 
kerület 37422 hrsz-ú ingatlan terhére a Budapest, IX. 
kerület 37422 hrsz-ú ingatlan 599m2 területére, 
valamint, 
b./ föléépítési szolgalmi jog alapításához a Budapest, 
IX. kerület 37424 hrsz-ú ingatlan javára, a Budapest, 
IX. kerület 37422 hrsz-ú ingatlan terhére a Budapest, 
IX. kerület 37422 hrsz-ú ingatlan 81m2 területére. 
3./ jóváhagyja és megköti a 279/2017. számú 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező szolgalmi 
jog bejegyzéséről szóló szerződést és felkéri a 
Polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
A szolgalmi jog bejegyzéséről szóló szerződés 2018. 
január 22-én aláírásra került. 

420/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 270/2017. számú előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata és a Budapest Húsnagykereskedelmi 
Közös Vállalat (beruházó), valamint az ARB Invest 
Ingatlanfejlesztő Kft. (jogutód beruházó) közötti 
megállapodás módosítását tervezetként elfogadja és 
felhatalmazza a Polgármestert a végleges módosító 
megállapodás aláírására. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A megállapodás módosítása 2018. január 22-én 
aláírásra került. 

424/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-
piaci program keretében nyújtott támogatásról” című 
pályázati kiírás keretében „MUNKÁSSZÁLLÓ 
ÉPÍTÉSE FERENCVÁROSBAN” címen benyújtott 
pályázat 288/2017. számú előterjesztés mellékletét 
képező Jelzálogot alapító okiratot tervezetként 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elnyert 
támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a 
Támogatási szerződést (Hatósági szerződést) kösse 

 
 
 
 
1./ A jelzálogot alapító okirat 2017. december 21-én 
aláírásra, és ezt követően a földhivatal felé 
benyújtásra került. 
 
 
 
 
 
 
 
2./ A hatósági szerződés aláírásának dátuma 2017. 
december 29. 
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meg, és egyéb végrehajtással összefüggő szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

428/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi 
Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli 
részvényese hozzájárul, hogy a FEV IX. Zrt. (mint a 
Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) folytasson 
tárgyalásokat a FER-PARK 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, és a 
megállapodás tervezetét terjessze elő a Képviselő-
testület 2018. januári ülésére. 
Határidő: a Képviselő-testület 2018. januári rendes 
ülése 
Felelős: Vörös Attila elnök-vezérigazgató 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi 
Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. egyedüli 
részvényese felkéri a FEV IX. Zrt-t, hogy készítse elő 
az új közbeszerzési eljárást a „Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában 
lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt 
várakozóhelyek működtetése” tárgyban úgy, hogy a 
szolgáltatási idő legalább 5 éves időtartamban kerüljön 
meghatározásra. 
Határidő: a Képviselő-testület 2018. januári rendes 
ülése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Vörös 
Attila elnök-vezérigazgató 

 
 
 
 
A Képviselő-testület a 36/2018. (I.25.) számú 
határozatával döntött. 

429/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az „EMEL” Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 6500 Baja, Grauaug u. 2/a) részére a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (38020) hrsz. 
közterületre, a Budapest IX. kerület Vágóhíd u. 3. szám 
előtti gyalogjárda összesen 600 m2-es területére, 
forgalmi rend megváltoztatásával nem járó felvonulási 
terület kialakítása céljára kért közterület-használathoz 
2018. január 02. – 2018. május 31-ig díjmentesen 
hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Kft. saját 
költségére a Budapest IX. Vágóhíd u. valamint a 
Vaskapu u. közterületein vállalt fejlesztéseket a 
benyújtott tervekben szereplő műszaki tartalommal és 

 
 
A megállapodás 2017. december 22-én aláírásra 
került. 
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minőségben 2020. december 31-ig megépíti. 
Amennyiben ezen határidőre a beruházást nem készíti 
el, az EMEL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. a hatályos közterület-használat díját köteles 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Költségvetési Elszámolási 
Számlájára (10401196-00028977-00000005) 
átutalással, vagy csekken megfizetni legkésőbb 2021. 
január 31-ig. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

390/2017. (XII.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a 171/2016. (V.19.) számú határozata 
alapján támogatásban részesített, alábbi táblázatban 
szereplő kulturális tevékenységek pályázati 
támogatásában részesített alapítványok beszámolóit. 
A táblázat a jegyzőkönyvben megtalálható. 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

 
 
2018. február 5-ig minden szervezet részére 
postáztuk az értesítést. 

427/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ visszavonja a 284/2017. (X.05.) és a 286/2017. 
(X.05.) számú határozatait. 
Határidő: 2017. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest, IX. kerület 
Viola utca 37/a., Viola a u. 37/b., és Tűzoltó u. 33/c. 
szám alatti (hrsz. 37419, 37418 és 37414 ) ingatlanok 
értékesítéséről szóló előterjesztést készítse el és 
terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése 
elé. 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
1./ A határozatok nyilvántartásában átvezetve. 
 
 
 
2./ A Képviselő-testület a 12/2018. (I.25.) és a 
24/2018. (I.25.) számú határozataival döntött. 

430/2017. (XII.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
278/2017.számú előterjesztés 1. számú mellékletét 
képező 2018. évi ellenőrzési tervet. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
 
A határozat kivonat az érintett részére 2018. január 6-
án postázásra került. 

11/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Budapest IX., Balázs Béla u. 32/B. fszt. III. szám 
alatti, 242 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget megszerzési díj fizetése nélkül, bruttó 
50.000 Ft/hó bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2019. 

 
 
A KEN 11/2018. (II.01.) számú határozatával döntött a 
pályázat útján történő bérbeadásról. 
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június 30-ig szóló határozott idejű bérleti joggal 
kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

26/2018. (I.25.) sz. 
  Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a 
Soros-tervet, és azt, hogy Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros területén bevándorlásszervező 
irodát működtessenek. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a településekre 
komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt 
felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, 
jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A kivonat 2018. február 2-án postázva a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége részére. 

28/2018. (I.25.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ egyetért a ”Pályázatos épületenergetikai felhívás a 
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai 
számára” című KEHOP-5.2.9 pályázat tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Laterex 
Építő Zrt.-vel és a Hajdú-Energia Kft.-vel kötött 
Vállalkozási Szerződések közös megegyezéssel 
történő megszüntetésével. A Vállalkozási Szerződések 
közös megegyezéssel való megszüntetésével Felek 
jogviszonyukat véglegesen lezártnak tekintik, 
egymással szemben követelésük nincs. 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Vállalkozási 
Szerződések közös megegyezéssel történő 
megszüntetéshez szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
A vállalkozási szerződések közös megegyezéssel 
történő megszüntetése 2018. február 5-én aláírásra 
került. 

29/2018. (I.25.) 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 nyitvatartását hétfőtől 
péntekig 6.00 órától 18.00 óráig állapítja meg. 
Határidő: 2018. január 25. 
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) 2018. évi 

 
 
Az óvodák és a bölcsőde tájékoztatása, és részükre a 
határozat kivonat megküldése 2018. február 6-án 
megtörtént. 
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nyári zárva- és nyitvatartásának idejét – 2018. június 
25. napjától 2018. augusztus 17. napjáig terjedő 
időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyben található. 
Határidő: 2018. január 25. 
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) 2018. évi 
téli zárva- és nyitvatartásának idejét – 2018. december 
27. napjától 2017. december 28. napjáig terjedő 
időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyben található. 
Határidő: 2018. január 25.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester  
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi nyári zárva 
és nyitva tartásának idejét – 2018. június 18. napjától 
2018. augusztus 24. napjáig terjedő időtartamra – az 
alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyben található. 
Határidő: 2018. január 25.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

30/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016/2017. 
évben megvalósított Sport-fejlesztési Programhoz 
kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolót 
elfogadja. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány kiértesítése 2018. 
február 6-án megtörtént. 

36/2018. (I.25.) 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 hozzájárul ahhoz, hogy a FER-PARK 
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 megszüntetése az alábbi 
feltételek rögzítésével történjen, és felkéri a FEV IX. 
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt –t, 
hogy a végleges megállapodás tervezetét terjessze elő 
a Képviselő-testület 2018. februári ülésére: 
-a felek közös megegyezés útján megszüntetik a fent 

 
 
A Képviselő-testület a 79/2018. (II.15.) számú 
határozatával döntött. 
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írt vállalkozási szerződést, mégpedig akként, hogy a 
vállalkozási szerződés megszűnésének időpontja a 
Megrendelő által újonnan lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel kötendő 
szerződés aláírásától számított második naptári hónap 
utolsó napja. 
-a felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a 
vállalkozási szerződés megszűnésének időpontjáig 
köteles a vállalkozási szerződésben írt kötelezettségeit 
szerződésszerűen teljesíteni, és a vállalkozási 
szerződés, valamint annak módosításai szerinti 
szolgáltatásokat folyamatosan, zökkenőmentesen, a 
szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak, valamint a 
Megrendelő érdekeinek megfelelően nyújtani. 
-a Szolgáltató a vállalkozási szerződés megállapodás 
szerinti megszűnése esetére vállalja, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötendő 
szerződés aláírásától számított második naptári hónap 
utolsó napjáig a vállalkozási szerződés szerinti 
szolgáltatások folyamatos nyújtása mellett a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével és a 
Megrendelővel abban is együttműködik, hogy a nyertes 
ajánlattevő zökkenőmentesen, a parkolási 
szolgáltatások folyamatossága mellett tudjon a 
Szolgáltató helyébe lépni. 
-a FER-PARK 2010 Kft. tulajdonában álló, a parkolási 
rendszer működtetéséhez szükséges technikai 
eszközök Megrendelő által átvételre kerülnek, és 
ennek során az ellenértéket úgy kell megállapítani, 
hogy annak mértéke nem haladhatja meg a jelenleg 
hatályos parkolásüzemeltetési tárgyú vállalkozási 
szerződésben megállapított havi szolgáltatási díj 
kétszeresét.  
Határidő: a Képviselő-testület 2018. februári rendes 
ülése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, Vörös Attila 
FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató 

38/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 14-én. 

39/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

40/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

41/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

42/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

43/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 
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44/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

45/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

46/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

47/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

48/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

49/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

50/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

51/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 8-án. 

52/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 12-én. 

53/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 12-én. 

54/2018. (I.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2018. február 14-én. 

78/2018. (II.15.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata úgy dönt, hogy elfogadja a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2017. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

A határozat kivonat az érintett részére 2018. február 

20-án megküldésre került. 

 

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 

 

A határozatok nyilvántartásában átvezetve. 

 

 
Budapest, 2018. március 2. 
         

Dr. Dombóvári Csaba s.k. 
         jegyző  


