
         
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 1/3/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. szeptember 5-i ülésére 

 
 
 
 

Tárgy:  Tájékoztató a 2019. évi végrehajtott képviselő-testületi 
határozatokról 

 
Előterjesztő:    Dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
Készítette:    Koór Henrietta csoportvezető 
 

Előzetesen tárgyalja:  
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról  

8/2019. (I.24.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a Sepsiszentgyörgy várossal 1994-ben 
létesített testvérvárosi kapcsolatot megerősíti, 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
testvérvárosi kapcsolat megerősítésével 
kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le, és a 
szükséges dokumentumokat írja alá. 
Határidő: 2019. január 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
1-2./ A testvérvárosi kapcsolat megerősítéséről 
Sepsiszentgyörgy polgármesterét 2019. február 
7-én Polgármester úr értesítette. A testvérvárosi 
kapcsolat megerősítésével kapcsolatos 
megállapodást Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata és 
Sepsiszentgyörgyi Önkormányzata 2019. 
augusztus 16-án aláírta. 

48/2019. (II.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 

elrendeléséről 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatalban a 2019. évben  
a nyári időszakban 2019. július 22. napjától 2019. 
augusztus 2. napjáig (10 munkanap) terjedő 
időszakra, 
a téli időszakban 2019. december 23. napjára, 
valamint 2019. december 30. napjától 2019. 
december 31. napjáig (3 munkanap) terjedő 
időszakra igazgatási szünetet rendel el. 
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
 
A normatív határozat a honlapon 2019. március 
4-én közzétéve. 

49/2019. (II.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a 
zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a 
Jegyzőt a szükséges munkaszervezési 
intézkedések megtételére, 
2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási 
szünetről a lakosságot és a társhatóságokat 
előzetesen tájékoztassa. 
Határidő: 2019. június 30., illetve 2019. december 
10. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
 
 
 
 
1-2./ A Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban elrendelt 
igazgatási szünetről, az igazgatási szünet 
időtartamára szervezett ügyeleti ügyfélfogadásról 
az ügyfeleket hirdetmény útján, a Ferencváros c. 
kerületi újság, valamint az Önkormányzat 
honlapján keresztül értesítettük. Továbbá a 
társhatóságot elektronikus levél útján 2019. 
június 25-én tájékoztattuk. 
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76/2019. (III.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel 
elvonja, és úgy dönt, hogy az együttműködési 
megállapodás módosítását/megkötését követően – 
hozzájárul az Itt és Most Társulat Művészeti 
Alapítvány által bérelt Budapest, IX. Ráday utca 
18. földszint IV. sz. alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2022. 
december 31. napjáig szóló 
meghosszabbításához, a bérleti díjat 50.000 Ft/hó 
+ ÁFA összegben állapítja meg. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester                                                               

 
 
Az együttműködési megállapodás 2019. június 
18-án aláírásra került. 
A bérleti szerződést 2019. június 19-én 
megkötöttük. 

77/2019. (III.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ a Budapest IX. Illatos út 3-5. (hrsz.: 38207/9) 
szám alatti ingatlannak a 73/2019. számú 
előterjesztés mellékletét képező vázrajzon 
szereplő 2007 m2 alapterületű részét nyilvános 
pályázat lefolytatásával 5 éves időtartamra 
határozott időre bérbe adja, 
2./ a Budapest IX. Illatos út 3-5. (hrsz.: 38207/9) 
szám alatti ingatlan 1./ pont szerinti alapterületű 
részének minimális ajánlati bérleti díját 400 
Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 802.800 Ft/hó + ÁFA 
összegben határozza meg,  
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot 
lebonyolítsa, a beérkezett ajánlatokat értékelje – 
amennyiben szükséges hiánypótlási felhívásokat 
küldjön ki – és azokat elbírálás céljából terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
Határidő: 150 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
1-3./ A Képviselő-testület a 234/2019. (VI.27.) sz. 
határozatával eredménytelennek nyilvánította a 
pályázatot. 

78/2019. (III.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az egyházi építészeti örökség megóvása 
érdekében az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye részére 4.163.000 Ft összegben 
adományt biztosít a Bakáts téri Assisi Szent 
Ferenc-templom toronyórájának felújításához, 
egyben felhatalmazza a Polgármestert az 
adományozási szerződés megkötésére. 

 
 
Az adományozási szerződés 2019. április 29-én 
került aláírásra. A támogatási szerződés szerinti 
összeget 2019. június 19-én elutaltuk. 
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Határidő: 2019. április 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

85/2019. (III.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ Ablonczy László, valamint a Nemzeti Kultúráért 
és Irodalomért Alapítvány 74/2019. számú 
előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 
kérelmét támogatja, valamint a Kulturális, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és 
Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora feletti 
rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, 
és a Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány 
részére 500.000,- Ft támogatást nyújt „A Nemzeti 
varázskörében” című kötet kiadása támogatására. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a Moravcsik Alapítvány 74/2019. számú 
előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő 
kérelmét támogatja, valamint az Egészségügyi, 
Szociális és Sport Bizottságnak az Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143. 
számú „Szociális és köznevelési feladatok” 
költségvetési sora feletti rendelkezési jogát eseti 
jelleggel magához vonja, és a Moravcsik 
Alapítvány részére 500.000,- Ft támogatást nyújt 
az „Országos Ki mit tud” rendezvénysorozat 
megtartására. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért 
Alapítvány 74/2019. számú előterjesztés 3. számú 
mellékletében szereplő kérelmét támogatja, és az 
Alapítvány részére 600.000,- Ft támogatást nyújt a 
„Közös a napunk” nevű érzékenyítő program 
kerületi fenntartású óvodákban történő 
megvalósítására a 2019. évi költségvetés 3362. 
számú „Esélyegyenlőségi feladatok” költségvetési 
sorának terhére. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester  
4./ az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és 
Sportalapítvány 74/2019. számú előterjesztés 4. 
számú mellékletében szereplő kérelmét támogatja, 
valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi 

 
 
 
 
 
1./ A támogatási szerződés 2019. május 28-án 
aláírásra került. 
A támogatási szerződés szerinti összeget 2019. 
június 18-án elutaltuk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2./ A támogatási szerződés aláírása 2019. május 
6-án megtörtént. A támogatási szerződés szerinti 
összeget 2019. május15-én kifizettük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3./ A támogatási szerződés aláírása 2019. április 
29-én megtörtént. A támogatási szerződés 
szerinti összeget 2019. június 12-én elutaltuk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4./ A támogatási szerződés 2019. június 7-én 
aláírásra került. 
A támogatási szerződés szerinti összeget 2019. 
július 4-én elutaltuk.  
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költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú 
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési 
sora feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel 
magához vonja, és az Albert Flórián Labdarúgó 
Utánpótlás és Sportalapítvány részére 300.000,- Ft 
támogatást nyújt emlékversenyek díjazásának 
költségeire. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
5./ a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért 
Alapítvány 74/2019. számú előterjesztés 5. számú 
mellékletében szereplő kérelmét támogatja, 
valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú 
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési 
sora feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel 
magához vonja, és a „FERKÓ” Kooperáció a 
Ferencvárosért Alapítvány részére 900.000,- Ft 
támogatást nyújt az óvodáskorú gyermekek 
fejlesztését végző szakemberek – 
gyógypedagógus, logopédus, pszichológus – 
munkáját segítő eszközkészlet pótlására, 
bővítésére, fejlesztésére. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
6./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 
74/2019. számú előterjesztés 1-5. pontjaiban 
rögzített támogatások kifizetéséhez szükséges 
támogatási szerződések megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 60 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5./ A támogatási szerződés 2019. június 24-én 
aláírásra került. 
A támogatási szerződés szerinti összeget 2019. 
július 4-én elutaltuk. 

122/2019. (IV.25.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesterre átruházott hatáskört eseti jelleggel 
magához vonja, és úgy dönt, hogy  
- a Budapest, IX. Gubacsi út 21. fszt. II. és III. sz. 
alatti helyiségekben elvégzett értéknövelő 
beruházásokat 3.024.000 Ft értékben megtéríti az 
Új Út Szociális Egyesület részére. 
- felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Új 
Út Szociális Egyesülettel történő megállapodás 
megkötéséről az értéknövelő beruházások 
értékének megtérítése érdekében. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A kérelmezőt 2019. május 3-án értesítettük. A 
megállapodást 2019. június 19-én megkötöttük. A 
megállapodásban szereplő összeg kifizetése 
2019. július 18-án megtörtént. 

126/2019. (IV.25.) sz. 
 Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

 
 
A telekalakítási megállapodás 2019. június 18-án 
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Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
a./ a 37775 hrsz-ú,és a 37776 hrsz-ú T-100582 
számú vázrajz alapján történő egyesítéséhez-
megosztásához hozzájárul,  
b./ a 37775 hrsz-ú, és a 37776 hrsz-ú ingatlanok 
T-100582 számú vázrajz alapján történő 
egyesítése-megosztása alapján kialakuló 
(37775/2) hrsz-ú, kivett közterület művelési ágú 
ingatlant tulajdonba veszi, 
c./ az a.-b./ pontban meghatározottak végrehajtása 
érdekében tervezetként jóváhagyja a 100/2019. 
számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező 
telekalakítási megállapodást, és felhatalmazza a 
Polgármestert a végleges megállapodás aláírására 
és a megállapodásban foglaltak teljes körű 
végrehajtására. 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

aláírásra került. 

128/2019. (IV.25.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ eseti jelleggel magához vonja a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról szóló 3/2016. 
(I.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) 
bekezdésében foglalt és a Polgármester a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 
(VI.12.) önkormányzati rendelet 15.§ (4) bekezdés 
a) pontjában foglalt hatáskörét és a KKBK - 
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. 
(1027 Budapest, Horvát u. 12-26.) részére 2019. 
július 01. és 2019. szeptember 30. közötti 
időtartamban, a 2019-es 1. World Urban Games 
játékok megrendezése érdekében térítésmentesen 
biztosítja a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő 
alábbi ingatlanokat a 105/2019. számú 
előterjesztés mellékletét képező lehatárolás 
alapján: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
1./ A KKBK - Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja Zrt. részére a Képviselő-testület 
döntését 2019. május 10-én megküldtük. 
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2./ felkéri a Polgármestert a területhasználatról 
szóló megállapodás előkészítésére és 
megkötésére. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

2./ A megállapodás 2019. július 22-én aláírásra 
került. 

129/2019. (IV.25.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a STRABAG Építőipari Zrt. (székhelye: 1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. – Infopark D 
épület) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
– a határozat mellékletét képező térképen 
szaggatott vonallal jelölt és kiemelt – (38299/5) 
hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Pöttyös 
utcai metrófelszín 1100 m2-es területére forgalmi 
rend megváltoztatásával nem járó felvonulási 
terület kialakítása céljára, azzal a feltétellel, hogy a 
megállókhoz történő átjárást biztosítja a 
gyalogosforgalom részére, a (38299/5) hrsz.-ú 
közterületre, a Budapest IX. kerület Üllői út 
(szerviz út) 179. szám előtti 250 m2-es területre 
forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási 
terület kialakítása céljára az M3-as metróvonal 
infrastruktúra rekonstrukciója érdekében kért 
közterület-használathoz 2019. május 1-jétől 2020. 
július 31-ig hozzájárul, melyre a fizetendő 
közterület-használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, 
valamint 230,- Ft/m2/nap. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
Az ügyfél a határozatról 2019. május 8-án 
értesítve lett. A Zrt. módosító kérelmet nyújtott 
be. 
A Képviselő-testület a 229/2019. (VI.27.) sz. 
határozatával döntött. 

143/2019. (IV.25.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata és a MÁV 
Szimfonikusok Zenekari Alapítvány között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosítását a 95/2019. 
számú előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően.  
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata és a Turay Ida 
Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosítását a 95/2019. 

 
 
 
 
 
1.,5./ A közszolgáltatási szerződés aláírása 2019. 
május 19-én megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
2.,5./ A közszolgáltatási szerződés aláírása 2019. 
május 23-án megtörtént. 
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számú előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően.  
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata és a Karaván 
Színház és Művészeti Alapítvány között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosítását a 95/2019. 
számú előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően.  
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
4./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata és a Concerto 
Akadémia Nonprofit Kft. között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosítását a 95/2019. 
számú előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően.  
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
5./ felkéri a Polgármestert, hogy – szükség esetén 
– a szakmai és pénzügyi teljesítést nem érintő, 
technikai jellegű módosításokat az 1-4. pontokban 
nevesített közszolgáltatási 
szerződésmódosításokban megtegye, majd 
gondoskodjon azok aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
3.,5./ A közszolgáltatási szerződés aláírása 2019. 
május 21-én megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
4.,5./ A közszolgáltatási szerződés aláírása 2019. 
május 21-én megtörtént. 

182/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy jóváhagyja és megköti a FESZOFE Nonprofit 
Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 
131/2019. számú előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal, és felkéri a Polgármestert annak 
aláírására. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közszolgáltatási szerződést módosító 
szerződés 2019. május 31-én megkötésre került. 

187/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ 2019. június 1. napjától a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságának engedélyezett létszámát 1 fő 
szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser 
státusszal megemeli. 
Határidő: 2019. június 1. 

 
 
 
 
 
1-2./ Az intézmény módosító létszámváltozása a 
12/2019. (V.21.) költségvetési rendeletben 
átvezetésre került.  
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a létszámváltozás 
pénzügyi fedezetének költségvetésbe történő 
beépítéséről gondoskodjon. 
Határidő: a költségvetés soron következő 
módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 
igazgatóját, hogy a létszámváltoztatással 
összefüggésben az SZMSZ módosításának 
előkészítésről és jóváhagyásról gondoskodjon. 
Határidő: 2019. szeptember 15. 
Felelős: Gedeon Andor igazgató 

 
 
 
 
 
 
3./ A határozat az intézményvezető részére 
postázásra került 2019. május 30-án. 
A Képviselő-testület a 244/2019. (VI.27.) sz. 
határozatában az Alapító okirat módosításáról 
döntött. 

189/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
a./ a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlankezelési, 
üzemeltetési feladatokra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződésben 2019. évre 
meghatározott kompenzáció összegét bruttó 
18.000 eFt-tal csökkenti,  
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX. Zrt-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat 
a./ pontjának megfelelő tartalmú módosítás 
megkötésére. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A szerződés módosítása 2019. június 13-án 
aláírásra került. 
 

190/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
a./ FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződésben 
2019. évre meghatározott támogatás összegét 
21.000 eFt-tal növeli,  
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX. Zrt-vel 
kötött támogatási szerződés jelen határozat a./ 
pontjának megfelelő tartalmú módosítás 
megkötésére. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A szerződés módosítása 2019. június 13-án 
aláírásra került. 
 

191/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási 

 
 
A szerződés módosítása 2019. június 17-én 
aláírásra került. 
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szerződésben 2019. évre meghatározott 
kötelezően ellátandó alapellátási feladatok 
pénzbeli ellenszolgáltatásának összegét bruttó 
21.200 eFt-tal megemeli,  
2./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZ Kft-vel 
kötött feladatellátási szerződés jelen határozat a./ 
pontjának megfelelő tartalmú módosításnak 
megkötésére. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

195/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
a./ a 37771 hrsz-ú, a 37772 hrsz-ú és a 37774 
hrsz-ú ingatlanok T-100388 számú vázrajz alapján 
történő összevonásához-megosztásához és a 
37771 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási 
jog törléséhez hozzájárul,  
b./ a 37771 hrsz-ú, a 37772 hrsz-ú és a 37774 
hrsz-ú ingatlanok T-100388 számú vázrajz alapján 
történő összevonása-megosztása alapján kialakuló 
37771/1 hrsz-ú, kivett közterület művelési ágú 
ingatlant tulajdonba veszi, 
c./ az a-b./ pontban meghatározottak végrehajtása 
érdekében tervezetként jóváhagyja a 82/2019. 
számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező 
telekalakítási megállapodást és felhatalmazza a 
Polgármestert a végleges megállapodás aláírására 
és a megállapodásban foglaltak teljes körű 
végrehajtására, 
d./ tervezetként jóváhagyja 82/2019. számú 
előterjesztés 5. számú mellékletét képező 
közérdekű kötelezettségvállalásról szóló 
megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges megállapodás aláírására és a 
megállapodásban foglaltak teljes körű 
végrehajtására, 
e./ tervezetként jóváhagyja 82/2019. számú 
előterjesztés 6. számú mellékletét képező, ügyvédi 
letétbe helyezésről szóló megállapodást – azzal, 
hogy a tervezet II/8. a) pontjában 24.000.000 Ft, 
II/8. b) pontjában 2.000.000 Ft összeget határoz 
meg – és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges megállapodás aláírására és a 
megállapodásban foglaltak teljes körű 
végrehajtására. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A telekalakítási megállapodás 2019. július 2-án 
aláírásra került. 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló 
megállapodás 2019. június 28-án aláírásra került. 
Az ügyvédi letétbe helyezésről szóló 
megállapodás 2019. július 2-án aláírásra került. 
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196/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a 2018. évben a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény 2. számú mellékletének IV. 2. c. pontja 
alapján 215.900.000,- forint támogatásban 
részesített MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvány pénzügyi és szakmai beszámolóját. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 
részére Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. 
számú mellékletének IV.2. c. pontja alapján 
210.000.000,- Forint - azaz kettőszáztízmillió forint 
támogatást nyújt az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 3961. számú sorának 
terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a 2018. évben a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény 2. számú mellékletének IV. 2. a. pontja 
alapján 41.900.000,- forint támogatásban 
részesített Budapest Art Center Szolgáltató 
Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolóját. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Art Center Szolgáltató Nonprofit 
Kft. részére Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. 
számú mellékletének IV.2. a. pontja alapján 
mindösszesen 41.900.000,- Forint - azaz 
negyvenegymillió-kilencszázezer forint (ebből 16,8 
millió forint működési, 25,1 millió forint művészeti) 
támogatást nyújt az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 3963. számú sorának 
terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy 

 
 
1-2./ A támogatási szerződés aláírása 2019. 
július 10-én megtörtént. A támogatási szerződés 
a Pénzügyi Irodára megérkezett, a kifizetés a 
2019. évben havonta történik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4./ A támogatási szerződés aláírása 2019. 
június 24-én megtörtént. A támogatási szerződés 
a Pénzügyi Irodára megérkezett, a kifizetés a 
2019. évben havonta történik. 
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gondoskodjon a támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

199/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
a./ a „3114 ingatlanokkal kapcsolatos egyéb 
költségek” költségvetési sor terhére - a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a Tan Kapuja 
Buddhista Egyház tulajdonostársakat terhelő 
költségek szükség szerinti átvállalásával együtt – 
mindösszesen maximum bruttó 30.000.000 Ft-ig 
biztosítja a Budapest IX. kerület Börzsöny u. 11-
13. szám alatti társasházban lévő, Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
tulajdonában lévő, jelenleg a IX. kerületi 
Rendőrkapitányság által bérelt helyiségek 
beázásának megszüntetése és a belső 
helyreállítás érdekében szükséges a 117/2019. 
számú előterjesztésben bemutatott munkálatok 
elvégzésének fedezetét; 
b./ felkéri a Polgármestert az a./ pontban foglaltak 
végrehajtása érdekében a Társasház közgyűlésén 
való részvételre és az a./ pontban foglaltakról 
szóló tulajdonosi döntés meghozatalára; 
c./ felhatalmazza a Polgármestert az a./ pontban 
meghatározott összegű fedezet biztosításáról 
szóló, a Bp. IX. Börzsöny u. 11-13. sz. 
Társasházzal kötendő pénzeszköz átadás-átvételi 
megállapodás jóváhagyására és aláírására; 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A társasházi közgyűlésre 2019. június 20-án 
került sor.  
A megállapodás 2019. június 21-én aláírásra 
került.  
2019. július 5-én a szerződés szerinti összeget 
elutaltuk. 

201/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2018. 
második félévi tevékenységével összefüggésben 
elfogadja 127/2019. számú előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti Tartalmi beszámolót, valamint a 
127/2019. számú előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti Egyszerűsített beszámolót és 
közhasznúsági mellékletet a 3.674.609,- Ft 
támogatási összeg felhasználásáról és a 
Kuratórium 2018. második félévi munkájáról. 
Határidő: 2019. május 16. 

 
 
 
 
 
1./ A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 
értesítése 2019. május 30-án megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati 
rendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontjában 
foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és 
a 127/2019. számú előterjesztés 5. számú 
melléklete szerinti kérelemben foglalt indokokra 
tekintettel a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 
2.325.391.- Ft összegű visszafizetési 
kötelezettségét elengedi. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ jóváhagyja és megköti a Ferencvárosi „deák” 
Közalapítvánnyal a 2019. évre vonatkozó 
támogatási szerződést a 127/2019. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a Polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 
értesítése 2019. május 30-án megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3./ A támogatási szerződés aláírása 2019. június 
6-án megtörtént. A támogatási szerződés szerinti 
összeg 2019. június 19-én elutalásra került. 

204/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a Budapest IX. kerület Ferenc téren (37450 
helyrajzi számon) - Pintér Attila szobrászművész 
által alkotott - József Attila szobrot állít az 1. 
számú mellékletet képező helyszínrajz és 
látványterv szerint. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, a 3. számú 
melléklet szerinti befogadó nyilatkozat aláírására. 
Határidő: 2019. május 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a szoborállítással 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
1-3./ A szobor felavatására 2019. június 20-án 
került sor. 

205/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2019. évben a „Pro Sanitate Ferencváros” 
díjat Czinder Gézáné részére adományozza. 
Határidő: 2019. július 1. 

 
 
A „Pro Sanitate Ferencváros” díj átadása a 2019. 
június 26-án tartott Semmelweis Napi ünnepség 
keretében megtörtént. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

206/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2019. évben a „Pro Sanitate Ferencváros” 
díjat Roszikné Kun Éva részére adományozza. 
Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A „Pro Sanitate Ferencváros” díj átadása a 2019. 
június 26-án tartott Semmelweis Napi ünnepség 
keretében megtörtént. 
 

224/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal 
kötendő, az Egészséges Budapest Program Dél-
pesti Centrumkórház fejlesztésével kapcsolatos 
önkormányzati ingatlankiváltásról és a Kerületi 
Építési Szabályzat ezzel összefüggő 
módosításának jóváhagyásáról szóló 
együttműködési megállapodást a 157/2019. számú 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
Az együttműködési megállapodás aláírásra került 
2019. július 8-án. 

225/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a Budapest, IX. kerület „Dél-pesti Centrum és 
környéke” Budapest IX. kerület, Haller utca – 
Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves 
Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára 
(38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – 
Fehérholló utca által határolt terület Kerületi 
Építési Szabályzatának partnerségi 
egyeztetésének során elhangzott és beérkezett 
véleményekre vonatkozó válaszokat elfogadja és a 
partnerségi egyeztetést lezárja. 
2./ a „Dél-pesti Centrum és környéke” Budapest IX. 
kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert 
Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László 
kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) 
hrsz-ú közterület – Fehérholló utca által határolt 
terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
…/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon 
ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
1-2./ A „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” 
Kerületi Építési Szabályzat a 15/2019 (VI.28.) 
rendelettel lett jóváhagyva. 
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228/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
a./ eseti jelleggel magához vonja a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottságnak a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati 
rendelet 4.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörét 
és a BKK Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 19-21.) mint Megrendelő és a KÉSZ 
Építő Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Guttenberg 
utca 25-27.) mint Vállalkozó részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező 38236/11 
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ferde utca 
Határ út által határolt 40 m2-es területére 2019. 
július 01 – 2019. október 31-ig a Budapest IX. 
kerület Ferde utca és Határ út kapcsolódó 
csomópont teljes környezete felújításának 
kivitelezési munkáinak befejezése céljára a 
közterület-használathoz hozzájárul. 
b./ az a./ pontban meghatározott közterület-
használat díját elengedi, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a közterület-használati 
megállapodás megkötésére. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közterület-használati megállapodás megkötése 
2019. július 1-jén megtörtént. 

229/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a KT 
129/2019. (IV.25.) sz. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a STRABAG Építőipari Zrt. (székhelye: 1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. – Infopark D 
épület) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
– az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
térképen szaggatott vonallal jelölt és kiemelt – 
(38299/5) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. 
kerület Pöttyös utcai metrófelszín 430 m2-es 
aszfaltos és zöldterület területére forgalmi rend 
megváltoztatásával járó felvonulási terület 
kialakítása céljára, azzal a feltétellel, hogy a 

 
 
A határozatok nyilvántartásában átvezetve. 
A közterület-használati megállapodás megkötése 
2019. július 31-én megtörtént. 
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megállókhoz történő átjárást biztosítja a 
gyalogosforgalom részére, az M3-as metróvonal 
infrastruktúra rekonstrukciója érdekében kért 
közterület-használathoz 2019. június 28. – 2019. 
december 31. napjáig hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület-használati díj bruttó 230,- 
Ft/m2/nap. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

230/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a THE 
OFFICE BURGER Kft. (székhelye: 1095 Budapest, 
Soroksári út 38-40. pinceszint) kérelmének nem ad 
helyt, az 59/2019. (04.25.) közter számú 
polgármesteri döntést helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
Az ügyfél tájékoztatása 2019. július 14-én 
megtörtént. 

231/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TasteOfLife Kft. (székhelye: 1064 Budapest, 
Podmaniczky utca 77. 3/5.) kérelmének nem ad 
helyt, a VVKB 207/2019 (V.15.) számú határozatot 
helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
Az ügyfél tájékoztatása 2019. július 14-én 
megtörtént. 
 

233/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy jóváhagyja és megköti a FESZOFE Nonprofit 
Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 
144/2019. számú előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező tartalommal és felkéri a 
Polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közszolgáltatási szerződést módosító 
szerződés 2019. június 28-án megkötésre került. 

234/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
a Bp. IX., Illatos út 3-5. (hrsz.: 38207/9) szám alatti 
ingatlan 2007 m2 alapterületű részének 
bérbeadására kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 
Határidő: 90 nap   

 
 
A pályázót 2019. július 3-án értesítettük a 
döntésről. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
235/2019. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel 
elvonja és úgy dönt, hogy az együttműködési 
megállapodás módosítását/megkötését követően – 
hozzájárul a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. által 
bérelt Budapest, IX. Balázs Béla u. 32/B. fszt. III. 
sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 
szerződésének 2023. december 31. napjáig szóló 
meghosszabbításához, a bérleti díjat 40.945 Ft/hó 
+ ÁFA összegben állapítja meg. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 
 
A bérleti szerződést 2019. július 15-én 
megkötöttük. 

236/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére a 
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnáziumban, a Budapest IX. 
Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskolában, 
valamint a Budapest IX. Kerületi József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 
egy-egy okos tanterem kialakítása céljára 
39.000.000,- Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 5063 számú „Digitális 
tantermek kialakítása” költségvetési sora terhére. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1./ 
pontjában meghatározott célú támogatás 
kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötésére. 
Határidő: a döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
1-2./ A támogatási szerződés 2019. július 19-én 
megkötésre került. A támogatási szerződés 
szerinti összeget 2019. augusztus 16-án 
elutaltuk. 

237/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 128/2019. (IV.25.) számú határozatának 
1./pontját az alábbiak szerint módosítja: 
1./ eseti jelleggel magához vonja a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros 

 
 
A határozatok nyilvántartásában átvezetve. 
A szerződés 2019. július 22-én aláírásra került. 
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IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról szóló 3/2016. 
(I.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) 
bekezdésében foglalt és a Polgármester a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 
(VI.12.) önkormányzati rendelet 15.§ (4) bekezdés 
a) pontjában foglalt hatáskörét és a KKBK – 
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. 
(1027 Budapest, Horvát u. 12-26.) részére 2019. 
július 01. és 2019. szeptember 30. közötti 
időtartamban, a 2019-es 1. World Urban Games 
játékok megrendezése érdekében térítésmentesen 
biztosítja a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő 
alábbi ingatlanokat a 105/2019. számú és 
166/2019. számú előterjesztés mellékletét képező 
lehatárolás alapján: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

238/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a fenntartásában működő Óvodákban a 
2019/2020. nevelési évben összesen 60 óvodai 
csoportot indít a 154/2019. számú előterjesztés 
melléklete szerint. 
Határidő: 2019. szeptember 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
Az óvodák vezetőit elektronikusan értesítettük 
2019. július 4-én. 

239/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ elfogadja a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári 
Egyesületének a 148/2019. számú előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti szakmai beszámolóját. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári 
Egyesületével a 148/2019. számú előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti közszolgáltatási 
szerződés megkötését. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

 
 
 
 
 
1-3./ A közszolgáltatási szerződés aláírása 2019. 
augusztus 13-án megtörtént. 



 
 

19 

 

148/2019. számú előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
aláírásáról, valamint amennyiben szükséges a 
megkötés előtt felmerülő technikai jellegű 
módosítások átvezetéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

240/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ az Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és 
köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti 
rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, 
és a költségvetési sor terhére a Horizont Szociális 
Alapítvány részére 933.000,- Ft támogatást biztosít 
a 2019. július 21. napjától – 2019. július 26. 
napjáig tartó mesés élménytábor szervezéséhez. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ az Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottságnak az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és 
köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti 
rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, 
és a költségvetési sor terhére a Medicopter 
Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást biztosít 
a sürgősségi betegellátásban alkalmazott 
eszközök beszerzési költségeihez. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatások kifizetéséhez szükséges 
megállapodások megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
1-3./ A támogatási szerződés aláírása 2019. 
július 15-én megtörtént. A támogatási szerződés 
szerinti összeget 2019. július 18-án elutaltuk. 

242/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a 133/2018. (IV.26.) számú 
határozata 1. pontja alapján kulturális 
tevékenységek pályázati támogatásban 
részesített, alábbi táblázatban szereplő 
alapítványok beszámolóit. 

 
 
Az alapítványok értesítése 2019. július 8-án 
megtörtént. 
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A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

243/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága alapító okiratának 
módosításáról 

Az alapító okirat szövege a jegyzőkönyvben 
található. 
Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A normatív határozat a honlapon 2019. július 3-
án közzétéve. 
A határozat az intézményvezető részére 
postázásra került 2019. július 5-én. 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásában történő átvezetése 2019. július 
4-én megtörtént. 

244/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ felkéri a Polgármestert a normatív határozat 
szerinti módosító okirat aláírására, az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, és 
a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásában történő átvezettetésére.  
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92/C. § alapján a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatóságának Szervezeti és 
Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) 
az alábbiak szerint módosítja:  
Az SZMSZ szövege a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
 
 
 
 
1-2./ A határozat az intézményvezető részére 
postázásra került 2019. július 5-én. 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásában történő átvezetése 2019. július 
4-én megtörtént. 

245/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. 

félévi munkatervéről 
A munkaterv szövege a jegyzőkönyvben 
található. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A normatív határozat a honlapon 2019. július 3-
án közzétéve. 
 

246/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tega-
Bau Kft. (székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 

 
 
Az ügyfél tájékoztatása 2019. július 3-án 
megtörtént. 
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40.) felülvizsgálati kérelmének nem ad helyt, a 
Kp/18393/2019/XXX. számú polgármesteri döntést 
helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

247/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a 
Budapest IX. kerület Ferenc körút 45. (hrsz: 
37104) szám alatti 1.5238 hektár alapterületű 
kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű 
ingatlanra vonatkozóan – a 2019. április 10. napján 
kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, 
melyben tárgyi ingatlan vételára 39.500.000,- €, 
azaz harminckilencmillió-ötszázezer euro – nem él. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
Az ügyfelet 2019. július 11-én értesítettük a 
döntésről. 

248/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a STRABAG Építőipari Zrt. (székhelye: 1117 
Budapest, Gábor Dénes utca 2. - Infopark D 
épülert) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő  
- (38299/3) hrsz.-ú közterületre a Budapest IX. 
kerület Ecseri úti metrófelszín útpálya és a  
- (38236/202) hrsz.-ú közterületre az Ecseri út 
(szervizút) útpálya összesen 180 m2-es területére, 
valamint a  
- (38236/202) hrsz.-ú közterületre az Ecseri út 
(szervizút) zöldterület összesen 183 m2-es 
területére 
forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási 
terület kialakítása céljára az M3-as metróvonal 
infrastruktúra rekonstrukciója érdekében kért 
közterület-használathoz 2019. június 28 – 2020. 
július 31-ig hozzájárul, melyre a fizetendő 
közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, 
230,- Ft/m2/nap, azzal a feltétellel, hogy a 
munkálatok során érintett pavilon kapcsán 
felmerülő bármely költség az Önkormányzatot nem 
terhelheti, mindennemű költséget a kivitelezőnek 
kell állnia. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

 
 
A közterület-használati megállapodást 2019. 
július 22-én megkötötték. 
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249/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2019. évben a „Ferencváros Magyary 
Zoltán Díja”-t Dékányné Borsodi Szilvia részére 
adományozza. 
Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” átadása a 
2019. július 10-én tartott díjátadó ünnepségen 
megtörtént. 

250/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2019. évben a „Ferencváros Magyary 
Zoltán Díja”-t Garamvölgyi Ernő részére 
adományozza. 
Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” átadása a 
2019. július 10-én tartott díjátadó ünnepségen 
megtörtént. 

251/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

252/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

253/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

254/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

255/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

256/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

257/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

258/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 
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259/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

260/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

261/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

262/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

263/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

264/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

265/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

266/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

267/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

268/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

269/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 
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270/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

271/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

272/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

273/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. július 10-én. 

 
Budapest, 2019. augusztus 28.    

 
 
 
Dr. Dombóvári Csaba s.k. 

         jegyző 


