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TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról  

32/2019. (I.30.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai 
Bizottság által meghirdetett „Urban Innovative Action” 
című pályázatra Városi szegénység altémában; a 
megvalósításban közreműködő konzorciumi partnerek 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a 
Városkutatás Kft.; a projekt megvalósítási ideje 36 
hónap, 
2./ nyertes pályázat eseten a pályázat 
megvalósításához kapcsolódó 80.584.670,- forint 
önrészt biztosítja, 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton való 
részvételhez szükséges intézkedéseket megtegye, 
nyertes pályázat esetén a támogatási szerződést 
megkösse, valamint a projekt teljes körű lebonyolítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket és 
jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

 
A pályázaton az Önkormányzat nem nyert. 
 

86/2019. (III.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ úgy dönt, hogy 2019. április 1. napjától a 
Ferencvárosi Pinceszínház engedélyezett létszámát 1 
fő világosító státusszal megemeli, így 2019. április 1. 
napjától az intézmény engedélyezett létszámát 11 
főben állapítja meg. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy az engedélyezett 
létszámemelés 2019. évi költségvetésbe történő 
beépítésről gondoskodjon. 
Határidő: a 2019. évi költségvetés következő 
módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri az érintett intézményvezetőt, hogy az 
engedélyezett létszámemeléssel összefüggésben az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának előkészítéséről és jóváhagyatásáról 
gondoskodjon. 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Soós Péter Ferencvárosi Pinceszínház 
igazgatója 
 
 
 

 
 
1./ A kiértesítés 2019. április 11-én megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2./ A 12/2019. (V.21.) költségvetési rendeletben a 
Ferencvárosi Pinceszínház engedélyezett 
létszámemelése beépítésre került.  
 
 
 
 
3./ Az intézményvezető értesítése 2019. április 11-én 
megtörtént. Ismételten értesítve lett az intézmény 
2019. július 11-én. Az SZMSZ-t  polgármesteri 
aláírásra 2020.01.07-én megküldtük, az aláírása 
2020. január 24-én megtörtént. 
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91/2019. (III.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a kamerák kihelyezését az alábbiak szerint jóváhagyja:  

- I. Budapest IX. kerület, Tűzoltó utca – 
Berzenczey utca kereszteződése (123. számú 
kamera) 

- II. Budapest IX. kerület, Haller park (124-137. 
számú kamera) 

Határidő: 2019. március 28.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 

 
 
 
 

A kamerák kihelyezésének közbeszerzése 2019 
november  27-én lezárult. 
A 14 darab kamera kihelyezése 2019. augusztus 22-
én megtörtént. 

92/2019. (III.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ egyetért a 72/2019. számú előterjesztésben 
bemutatott „Tiszta ház, rendes udvar” program 
megvalósításával (felújítási és egyéb 
tevékenységekkel) a 72/2019. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő helyszíneken.  
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésében szereplő „4125 Épületek elektromos 
és vízhálózat felújítása, tető, homlokzat felújítás” 
költségvetési soron szereplő előirányzat terhére 
gondoskodjon a „Tiszta ház, rendes udvar” program 
keretében a 2019. évben történő felújítások 
előkészítéséről és megvalósításáról. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri Mezey Istvánt, a Gazdasági Bizottság 
elnökét, hogy a „Tiszta ház, rendes udvar” program 
megvalósítása érdekében a felállítandó 
projektmenedzsment munkájában részt vegyen. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ felkéri a Polgármestert, hogy a „Tiszta ház, rendes 
udvar” program végrehajtásáról a Gazdasági Bizottság 
és a Képviselő-testület üléseire készítsen Tájékoztatót.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
1./ Végrehajtást nem igényel. 
 
 
 
 
2./ A program által érintett épületek többségében az 
épületvillamossági felújításokra vonatkozó műszaki 
tervdokumentáció elkészült, ill. előkészítése 
folyamatban van. Öt lakóépület (Drégely u. 16., Gát u. 
10., Gubacsi u. 21., Sobieski J. u. 3., Soroksári u. 84. ) 
esetében az elektromos felújításra vonatkozó 
közbeszerzési eljárás augusztus hónapban elindításra 
került. 
A Haller utca 50. és 52. számú épületek esetében a 
homlokzat felújításra vonatkozó közbeszerzési 
eljárások lezajlottak, a szerződéskötések és a 
munkaterület Kivitelezőnek történő átadása 
megtörtént. 
3./ A projektmenedzsment a Gazdasági Bizottság 
Elnökének részvételével értekezleteket tart.  
 
 
 
4./ A Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület 
üléseire a program főbb tevékenységeinek 
előrehaladásáról folyamatosan Tájékoztató kerül 
benyújtásra. 

145/2019. (IV.25.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint dönt a civil szervezetek 
támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt 
vevő alapítványok 2019. évi pályázati támogatásáról, 
amelynek kifizetése az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) hatályos 
költségvetési rendelet 3922. számú költségvetési sor 
ezen célra biztosított 4.000.000.- Ft-os keretösszeg 

 
 
1./ A szervezetek közül a Nem Adom Fel Alapítvány 
támogatási szerződés szerinti összeget 2020.01.21-
én, a Horizont Szociális Alapítvány részére a 
támogatási szerződés szerinti összeg 2019.06.18-án, 
a Kicsi Szív Alapítvány  részére a támogatási 
szerződés szerinti összeg 2019.06.25-én került 
elutalásra. 
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terhére történik. 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil 
szervezetek támogatására meghirdetett pályázati 
felhívása kapcsán úgy dönt, hogy a DélUtán Alapítvány 
pályázatát érvénytelenné nyilvánítja, mivel az nem a 
pályázat tárgya szerint került benyújtásra. 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a civil szervezetek 
támogatására meghirdetett pályázaton nyertes 
alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások 
aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2019. évben az alapítványok részére megítélt 
támogatási összegről szóló megállapodások 
megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, 
amennyiben a pályázó a 2018. évben kapott 
támogatási összeggel elszámolt. 
Határidő: 2019. április 25.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 Szilágyi Imre 
 

 
 
 
 
2./ Az alapítvány értesítése 2019. május 20-án 
megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
3./ A Nem adom fel Alapítvány a támogatási 
szerződése 2019.12.20-án aláírásra került. 
A többi támogatási szerződés 2019.06.13-ig aláírásra 
került. 
 
 
 
 

197/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ egyetért a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde 
konyhájának felújítása - Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatására 2019” című pályázat 
benyújtásával; 
2./ nyertes pályázat esetén a költségvetésében 
biztosítja a projekthez szükséges bruttó 55.000.000 Ft, 
azaz ötvenötmillió forint önrészt; 
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó intézkedéseket megtegye, 
nyertes pályázat esetén a támogatási szerződést 
megkösse, a projekt teljes körű lebonyolítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket és 
jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: 2019. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester Szilágyi Imre 
Nyeste-Szabó Marianna 
dr. Riskó György 
Pályázat eredményességéről 2019. október 29-én 
érkezett értesítés. A kapcsolódó Támogatói Okirat 

 
 
1-3./ Pályázat eredményességéről 2019. október 29-
én érkezett értesítés. A kapcsolódó Támogatói Okirat 
kiállítása folyamatban van. 
Az Önkormányzat a pályázatot megnyerte, a 2019. évi 
költségben szerepel, a kivitelezés 2020-ban fog 
elkezdődni. 
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kiállítása folyamatban van. 

241/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 
évi fordulójához, amelyhez a 2020. évi költségvetésben 
a korábbi pályázati fordulókban megállapított pályázati 
támogatásokkal együtt összesen 5.000.000,- Ft-ot 
biztosít. 
Határidő: 2019. június 27.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetés tervezésekor különítsen el 5.000.000,- Ft-
ot „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat” címmel külön költségvetési soron. 
Határidő: a 2020. évi költségvetés elfogadása  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ vállalja a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok részére kiírt pályázaton (3x10 hónapra) 
támogatást nyert pályázók támogatásának folyósítását 
hat egymást követő tanulmányi féléven keresztül, 
egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az ehhez 
szükséges összeget az érintett költségvetési évek 
önkormányzati költségvetésének tervezésekor vegye 
figyelembe. 
Határidő: a 2020 – 2022. évek költségvetéseinek 
elfogadása  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester Szilágyi Imre 
 

 
 
 
 
A pályázat megjelent 2019. szeptember 2-án. Az 
Önkormányzatunk 2019. október 3-án csatlakozott a 
programhoz. A pályázatok elbírálása 2019. november 
26-án megtörtént. 
5.) A döntési lista megküldésre került a 
Támogatáskezelő részére 2019.december 5-én. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 5.000 eFt-ot  a 4/2020. évi költségvetési 
rendeletben biztosítottuk 

308/2019. (IX.30.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Abai Singer 
Klárát (szül.: Salgótarján, 1981.07.07., lakcím: 1081 
Budapest, Légszesz utca 6. 8. ajtó), Elek Sándor 
Györgyöt (szül.: Budapest, 1956.07.08., lakcím: 1132 
Budapest, Visegrádi utca 82/A. 4. em. 1. ajtó), Pál 
Géza Jánost (szül.: Budapest, 1957.11.21., lakcím: 
1081 Budapest, Légszesz utca 6. 8. ajtó) a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságra fiatalkorúak elleni 
büntetőeljárásban eljáró ülnöknek megválasztja. 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A megválasztott ülnökök részére a megbízólevelek 
2019. december 9. napján átadásra kerültek. 

316/2019. (XI.14.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdésében, a 
központ államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdéseiben 

 
 
1./ Baranyi Krisztina polgármester 2019. október 13. 
napjával választással létrejövő, sajátos közszolgálati 
foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi 
okirat 2019. november 15. napján elkészült. 
Baranyi Krisztina polgármester illetménye a 
Képviselő-testület döntésének, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
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valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 132. §-ában és a 131. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 13. 
napjától Baranyi Krisztina polgármester havi bruttó 
illetményét összegszerűen 997.200,- Ft-ban állapítja 
meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján 2019. október 13. napjától Baranyi Krisztina 
polgármester havi költségtérítését 149.580,- Ft-ban 
állapítja meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

71. § (2) bekezdésében, a központ államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
51. § (1)-(3) bekezdéseiben valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-
ában és a 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
bruttó 997.200,- Ft/hó összegben lett megállapítva. 
 
2./ A költségtérítést minden hónapban számfejtjük. 

320/2019. (XI.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2019. november 14. napjától Reiner Roland főállású 
alpolgármester havi bruttó illetményét összegszerűen 
698.019,- Ft összegben, idegennyelv-tudási pótlékát 
23.190.,- Ft összegben állapítja meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
 

 
 
Reiner Roland alpolgármester 2019. november 14. 
napjával létrejövő sajátos közszolgálati foglalkoztatási 
jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi irat 2019. 
november 15. napján elkészült.  
Reiner Roland alpolgármester illetménye a Képviselő-
testület döntésének megfelelően lett megállapítva. 

322/2019. (XI.14.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2019. november 14. napjától Döme Zsuzsanna 
társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó 
tiszteletdíját összegszerűen 448.700,- Ft összegben, 
idegennyelv-tudási pótlékát 23.190,- Ft összegben 
állapítja meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2019. november 14. napjától Döme Zsuzsanna 
társadalmi megbízatású alpolgármester havi 
költségtérítését 67.305,- Ft összegben állapítja meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
1./ Döme Zsuzsanna alpolgármester 2019. november 
14. napjával létrejövő sajátos közszolgálati 
foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi 
irat 2019. november 15. napján elkészült.  
Döme Zsuzsanna alpolgármester illetménye a 
Képviselő-testület döntésének megfelelően lett 
megállapítva. 
 
 
2./ A költségtérítést minden hónapban számfejtjük. 

325/2019. (XI.14.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata elkötelezett a közigazgatási területén 
fekvő 103/A, 1/A-1/G, valamint a 3/C1 számú 
erdőrészlet helyi jelentőségű természetvédelmi 

 
 
1-2./ 2020. február 19-én kezdeményeztük az 
erdőrészletek helyi jelentőségű természetvédelmi 
területté nyilvánításához szükséges Budapest helyi 
jelentőségű védett természeti területeiről szóló 
25/2013. (IV.18.) FŐV. Kgy. rendeletmódosítás 
előkészítését. 
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területté nyilvánítása mellett. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 
erdőrészletek tekintetében kezdeményezze Budapest 
Főváros főjegyzőjénél a helyi jelentőségű 
természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges 
fővárosi rendelet megalkotásának előkészítését.  
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

329/2019. (XI.14.) sz. 
Határozat 

I.  
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 100%-
os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
egyedüli tagjának döntéshozatalra jogosult szerve, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
3:112. § (3) bekezdése alapján utasítja az 
Önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonában 
álló gazdasági társaságainak vezető tisztségviselőit, 
hogy ne éljenek a 2018. évi CXVI. törvény adta azon 
lehetőségekkel, amelyek a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény módosításával emelik az évi 
túlóraszámot és a munkaidőkeretet, azaz a naptári 
évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén 300 óra 
rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl, valamint 12 
hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne 
alkalmazzanak. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy döntéséről az Önkormányzat 
100%-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági 
társaságainak vezető tisztségviselőit értesítse. 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy utasítsa az önkormányzat 100%-
os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 
társaságainak vezető tisztségviselőit, hogy csak olyan 
alvállalkozóval kössenek szerződést, aki nem él a 
2018. évi CXVI. törvény azon rendelkezéseivel, 
amelyek a túlóra új szabályozásáról és a 
munkaidőkeretről szólnak. 
Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. november 15. 

  2. és 3. pont vonatkozásában: a döntést 
követő munkanap 
Felelős: 1. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 
100%-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági 
társaságainak vezető tisztségviselői 

2. pont vonatkozásában: Baranyi Krisztina 
polgármester 

 
II.  

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

 
 
 

I. 
1-3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Polgármestere a FESZOFE 
Nonprofit Kft., a FESZ Nonprofit Kft. valamint a FEV 
IX. Zrt. vezető tisztségviselői részére a Képviselő-
testület döntését megküldte, az abban foglaltak 
betartása érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
1-2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
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Önkormányzatának  Képviselő-testülete javaslatot tesz 
valamennyi, a településen székhellyel rendelkező, 
illetve a településen működő gazdasági társaság 
részére, hogy ne éljenek a 2018. évi CXVI. törvény 
adta azon lehetőségekkel, amelyek a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
módosításával emelik az évi túlóraszámot és a 
munkaidőkeretet, azaz a naptári évenként 250 óra, 
kollektív szerződés esetén 300 óra rendkívüli 
munkaidőt ne lépjék túl, valamint 12 hónapnál 
hosszabb munkaidőkeretet ne alkalmazzanak. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy döntéséről az érintett gazdasági 
társaságokat a helyben szokásos módon, hirdetményi 
úton, továbbá az önkormányzat honlapján értesítse. 
Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. november 14. 

  2. pont vonatkozásában:a döntést követő 
munkanap 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 

III.  
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
Budapest IX. kerület országos egyéni 
választókerületeiben megválasztott országgyűlési 
képviselőit, hogy terjesszenek az Országgyűlés elé 
olyan törvényjavaslatot, amelynek értelmében a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2018. 
december 31-én hatályos szövege szerinti szabályozás 
lépjen újra hatályba 2020. január 1-jén.  
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy e döntésről a kerület 
országgyűlési képviselőit értesítse. 
Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. november 14. 

  2. pont vonatkozásában:a döntést követő 
munkanap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Önkormányzata Képviselő-testületének döntésében 
foglaltak értelmében Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Jegyzője a 
teleülésen székhellyel rendelkező, illetve a 
településen működő gazdasági társaságokat a 
Képviselő-testület döntésében foglaltakról a helyben 
szokásos módon, hirdetményi úton, továbbá az 
önkormányzat honlapján értesítette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
1-2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Polgármestere a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének döntéséről Csárdi Antal és dr. 
Kocsis Máté országgyűlési képviselő képviselőket 
tájékoztatta, és egyúttal kérte, hogy az Országgyűlés 
elé terjesszenek olyan törvényjavaslatot, amelynek 
értelmében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény 2018. december 31-én hatályos szövege 
szerinti szabályozás lépjen újra hatályba. 

366/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) 
önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdésében az 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságra 
átruházott hatáskört a „Humanitas Ferencváros” díj 
2019. évi adományozása tárgyában visszavonja, és 
úgy dönt, hogy a 2019. évben a „Humanitas 
Ferencváros” díjat Gyarmati Zsuzsanna részére 
adományozza. 
Határidő: 2019. november 25. 

 
 
„Humanitas Ferencváros” díj átadása a 2019. 
december 4. napján tartott Ferencváros Napja 
díjátadó ünnepségen megtörtént. 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

367/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

368/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

369/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

370/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

371/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

372/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

373/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

374/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

375/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

376/2019. (XI.25.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

378/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2019. évben a „Ferencváros Díszpolgára” címet 
Závada Pál János részére adományozza. 
Határidő: 2019. december 4. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
„Ferencváros Díszpolgára” cím átadása a 2019. 
december 4. napján tartott Ferencváros Napja 
díjátadó ünnepségen megtörtént. 

379/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2019. évben a „Pro Urbe Ferencváros” díjat Ladik 
Katalin részére adományozza. 
Határidő: 2019. december 4. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
„Pro Urbe Ferencváros” díj átadása a 2019. december 
4. napján tartott Ferencváros Napja díjátadó 
ünnepségen megtörtént. 

380/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 
 
„Pro Urbe Ferencváros” díj átadása a 2019. december 
4. napján tartott Ferencváros Napja díjátadó 
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a 2019. évben a „Pro Urbe Ferencváros” díjat a 
Kiserdővédők Közössége részére adományozza. 
Határidő: 2019. december 4. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

ünnepségen megtörtént. 

381/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

382/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

383/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

384/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

385/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

386/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

387/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

388/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

389/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

390/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

391/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

392/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

393/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

394/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 
 

395/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 
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396/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

397/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 
 

398/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

399/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

400/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

402/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 
Budapest IX. kerülettel kapcsolatos 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A határozat kivonat az érintett részére 2020. január 9-
én postázva. 

407/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés 
tervezése során a 229/2019. számú előterjesztésben 
foglalt bérfejlesztéshez szükséges pénzügyi fedezetet 
a 1711. „Polgármesteri Hivatal személyi juttatások” és 
a 1741. „Közterület-felügyelet személyi juttatások” 
költségvetési soron szerepeltesse. 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A 2020. évi költségvetés előterjesztésében a 
béremeléssel kapcsolatos összeg került tervezésre. 

408/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
1. számú mellékletben szereplő 2020. évi éves 
ellenőrzési tervet. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
 
A határozat kivonat az érintett részére 2020. január 9-
én postázásra került. 

409/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött 
parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú 
előterjesztés módosított 1. számú melléklete szerinti 

 
 
A parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos 
közszolgáltatási szerződést módosító szerződés 
2019. december 19. napján aláírásra került. 
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tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

410/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött 
feladat ellátási szerződésnek a módosítását a 
228/2019. számú előterjesztés módosított 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a 
Polgármestert a végleges szerződés aláírására 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A feladat ellátási szerződést módosító szerződés 
2019. december 19. napján aláírásra került. 

411/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tervezetként jóváhagyja FEV IX. Zrt-vel megkötött 
támogatási szerződésnek a módosítását a 228/2019. 
számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A támogatási szerződést módosító szerződés 2019. 
december 19. napján aláírásra került. 

412/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-val lakás-és 
helyiséggazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú 
előterjesztés módosított 4. számú melléklete szerinti 
tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A lakás-és helyiséggazdálkodással kapcsolatos 
közszolgáltatási szerződést módosító szerződés 
2019. december 19. napján aláírásra került. 

413/2019. (XII.12.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tervezetként jóváhagyja a FESZOFE Nonprofit Kft-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződésnek a 
módosítását a 228/2019. számú előterjesztés 
módosított 5. számú melléklete szerinti tartalommal és 
felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés 
aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
 
A közszolgáltatási szerződést módosító szerződés 
2019. december 20. napján aláírásra került. 

415/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 
 
A megbízási szerződést módosító szerződés 2019. 
december 19. napján aláírásra került. 
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tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött 
megbízási szerződésnek a módosítását a 228/2019. 
számú előterjesztés módosított 6. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert 
a végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

421/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása 
vonatkozó pályázat részeként benyújtandó iratok körét 
kiegészíti azzal, hogy a pályázó nyújtson be egy 2020-
2021. évre szóló ferencvárosi kulturális programtervet.  
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina 

 
 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása 
vonatkozó pályázat pályázati felhívásában a pályázat 
részeként benyújtandó iratok köre az alábbi 
szövegrésszel kiegészült: 
„a pályázó nyújtson be egy 2020-2021. évre szóló 
ferencvárosi kulturális programtervet”. 

423/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatói feladatainak ellátására a magasabb vezetői 
pályázatot a 209/2019. számú előterjesztés 421/2019. 
(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított 
1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2019. december 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei igazgatói, 
magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkező 
pályázatokat értékelő szakértelemmel rendelkező 
bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
-Földiák András szakértő (közművelődési szakterület, 
12102-3/2007.), 
-Gábor Ilona a Magyar Népművelők Egyesületének 
elnökségi tagja, a Budapesti Népművelők 
Egyesületének elnöke, a Kispesti Művelődési Ház 
igazgatója, 
-Várhalmi András szakértő (közművelődési szakterület, 
17443-3/2007.) 
-Bretus Imre a Gyáli Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár igazgatója. 
Határidő: 2019. december 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

1-2./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok 
ellátása vonatkozó pályázat a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 422/2019. (XII.12.) számú határozatában 
foglalt kiegészítéssel a KÖZÁLLÁS internetes portálon 
2019. december 18. napján megjelent. 
 
1-4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2020. 
(I.30.) számú határozatával a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei igazgatói 
feladatainak ellátására 2019. december 18. napján 
kiírt magasabb vezetői pályázatot eredménytelennek 
nyilvánította. 
Továbbá úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei igazgatói feladatinak 
ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki a 
26/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal. 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása 
vonatkozó pályázat a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal a KÖZÁLLÁS internetes portálon 
2020. február 18. napján megjelent. 
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Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői 
bizottság tagjainak (a reprezentatív szakszervezet által 
delegált tag kivételével) megbízási díját bruttó 20.000,- 
Ft/benyújtott pályázat összegben határozza meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási 
szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. 
„Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor 
terhére. 
Határidő: az igazgatói pályázatok benyújtásának 
határidejét követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

426/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
- az együttműködési megállapodás szükségszerű 
módosítását/megkötését követően - hozzájárul a Bátori 
Zsolt egyéni vállalkozó által bérelt Budapest, IX. Ráday 
u. 52. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti szerződésének 2024. december 31. 
napjáig szóló meghosszabbításához. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A bérleti szerződést 2019. december 20-án 
módosítottuk. 

427/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
– az együttműködési megállapodás szükségszerű 
módosítását/megkötését követően – hozzájárul a 
Bátori Zsolt egyéni vállalkozó által bérelt Budapest, IX. 
Ráday u. 52. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2024. 
december 31. napjáig szóló meghosszabbításához, a 
bérleti díjat 30.000 Ft/hó + ÁFA összegben állapítja 
meg, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a 
későbbiekben a közös költség magasabb lesz a 
jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös 
költség összegének emelkedését követi. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A bérleti szerződést 2019. december 20-án 
módosítottuk. 

428/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
- együttműködési megállapodás szükségszerű 
módosítását/megkötését követően - hozzájárul az 
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány által 
bérelt Budapest, IX. Haller u. 26. földszint IV. sz. alatti 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 
szerződésének 2022. december 31. napjáig szóló 
meghosszabbításához, a bérleti díjat 49.920 Ft/hó + 
ÁFA összegben állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy 
amennyiben a későbbiekben a közös költség 
magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a 

 
 
A bérleti szerződést 2019. december 20-án 
módosítottuk. 
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mindenkori közös költség összegének emelkedését 
követi. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

434/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Horizont Szociális Alapítvány (székhely: 1090 
Budapest, Ráday utca 52. fszt./7., szervezet 
nyilvántartási száma: 01-01-0001090) tevékenységét 
közérdekűvé nyilvánítja. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
 
A határozat 2020. január 20-án postázásra került a 
Horizont Szociális Alapítvány részére. 

438/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

439/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

440/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

441/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

442/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

443/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

444/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

445/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

446/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

447/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

448/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

449/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

450/2019. (XII.12.) sz.  
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Határozat 
Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

451/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

452/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

453/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

454/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

455/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

456/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

457/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

458/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

459/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

460/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

461/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2020. január 20-án. 

462/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
I.„Három Profit” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 2.) 
fellebbezése folytán a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata Polgármesterének 
Kp/8788/10/2019/VIII. számú határozatát 
helybenhagyja. 
II. felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon 
a 217/25/2019. számú előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező határozat aláírásáról. 
Határidő: 15 nap a határozat aláírására  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
 
 
 
A másodfokú határozat 2020. január 15. napján 
postázásra került. 

2/2020. (I.27.) sz. A Fővárosi Önkormányzat  részére a határozatot 
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Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. 
évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetben 
foglaltakat - a Fővárosi Önkormányzat által 2020. 
január 7-én elkészített és elküldött tartalommal, a 
fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. 
törvény rendelkezéseit figyelembe véve - tudomásul 
veszi.  
Határidő: 2020. január 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
 

2020. január 28-án továbbítottuk. 

7/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
.../2020. (…) önkormányzati rendeletet a 4/2020. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
rendelet-tervezetként elfogadja és annak 
kifüggesztésével egyetért.  
Határidő: 15 nap  
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

A rendelet-tervezet 2020. február 4-én a kifüggesztési 
helyszíneken kifüggesztésre került. 

20/2020. (I.30.) 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: 2020. január 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 
fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2020. évi 
nyári zárva és nyitva tartásának idejét – 2020. június 
22. napjától 2020. augusztus 14. napjáig terjedő 
időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2020. január 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 
fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2020. évi 
téli zárva és nyitva tartásának idejét – 2020. december 
28. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 

Az intézmények részére a határozat megküldésre 
került 2020.02.12-én. 
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A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2020. január 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 
fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 
vonatkozásában a 2020. évi munkaszüneti napok miatt 
áthelyezett munkanapokon az alábbiak szerint 
határozza meg az ügyeletes óvodákat. 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2020. január 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári zárva 
és nyitva tartásának idejét – 2020. június 15. napjától 
2020. augusztus 19. napjáig terjedő időtartamra – az 
alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2020. január 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi téli zárva 
és nyitva tartásának idejét – 2020. december 28. 
napjától 2020. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2020. január 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

29/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának fenntartásában 
működő Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
alapító okiratának módosításáról 
A normatív határozat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 8 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

A normatív határozat a honlapon 2020. február 11-én 
megjelentetve 

32/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a) elfogadja a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal, 
b) elfogadja a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 
2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
tartalommal, 
c) elfogadja a Ferencvárosi Epres Óvoda 2018/2019. 
évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal 

Az intézmények részére a határozat megküldésre 
került 2020. február 17-én. 
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d) elfogadja a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 
2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 
e) elfogadja a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 
2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti 
tartalommal, 
f) elfogadja a Ferencvárosi Liliom Óvoda 2018/2019. 
évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, 
g) elfogadja a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 
2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti 
tartalommal, 
h) elfogadja a Ferencvárosi Napfény Óvoda 
2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti 
tartalommal, 
i) elfogadja a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2018/2019. 
évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2020. január 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a) tudomásul veszi a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 11. számú 
melléklete szerinti tartalommal, 
b) tudomásul veszi a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 
2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 12. számú 
melléklete szerinti tartalommal, 
c) tudomásul veszi a Ferencvárosi Epres Óvoda 
2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 13. számú 
melléklete szerinti tartalommal, 
d) tudomásul veszi a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 
2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 14. számú 
melléklete szerinti tartalommal, 
e) tudomásul veszi a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 
2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 15. számú 
melléklete szerinti tartalommal, 
f) tudomásul veszi a Ferencvárosi Liliom Óvoda 
2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 16. számú 
melléklete szerinti tartalommal, 
g) tudomásul veszi a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 
2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 17. számú 
melléklete szerinti tartalommal, 
h) tudomásul veszi a Ferencvárosi Napfény Óvoda 
2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 18. számú 
melléklete szerinti tartalommal, 
i) tudomásul veszi a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 
2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 19. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2020. január 30. 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

40/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

41/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

42/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

43/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

44/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

45/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

46/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

47/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

48/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

49/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

50/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

51/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

52/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

53/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

54/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

55/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

56/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

57/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 
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Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

58/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

59/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

60/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

61/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

62/2020. (I.30.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A kérelmező részére a határozat megküldésre került 
2020. február 14-én. 

 
 
Budapest, 2020. március 4.     

 
 
Dr. Dombóvári Csaba s.k. 

         jegyző  


