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TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról  

43/2019. (II.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest, IX. Osztag u. 17. fsz. 364. szám alatti 
üres, bérleti joggal nem terhelt lakást átminősíti nem 
lakás céljára szolgáló helyiséggé, 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 
önkormányzati költségvetés terhére  
- a Budapest IX., Osztag u. 17. fsz. 364. szám alatti 
nem lakás céljára szolgáló helyiség Idősek Klubjává, 
- a Budapest IX. Ecseri út 19. fsz. I. szám alatti nem 
lakás céljára – jelenleg Idősek Klubjaként – szolgáló 
helyiség háziorvosi rendelővé és postai kirendeltséggé 
történő kialakításáról, 
3./ a Budapest IX., Osztag u. 17. fsz. 364. szám alatti, 
udvari bejáratú 58 m2 alapterületű helyiséget 
megszerzési és bérleti díj fizetése nélkül határozatlan 
időre bérbe adja a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága részére. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
1-2./ Az Osztag u-ban a kivitelezés 2019. április 1-jén 
megkezdődött. A helyiséget 2019. július 31-én átadtuk 
a Humánszolgáltatási Irodának. 
Az Ecseri úton a kivitelezés 2019. május 2-án 
megkezdődött. A helyiséget 2019. szeptember 17-én 
átadtuk a Humánszolgáltatási Irodának. 
Az Osztag u. 17. sz. alatti átalakítási munkákat 2019. 
október 31-ével kifizettük. 
Az Ecseri út 19. háziorvosi rendelő és postai 
kirendeltség átalakítási munkáit 2019.08.28-án 
kifizettük. 
3./ A bérleti szerződést 2019. szeptember 23-án 
megkötöttük. 

141/2019. (IV.25.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 2019/2020-as tanévre, az alábbi iskolák – a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Belső-Pesti 
Tankerületi Központjának javaslata alapján, valamint a 
90/2019. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően – rászoruló tanulói részére önként vállalt 
feladatként heti 4 nap (hétfőtől-csütörtökig) korpás kiflit 
és poharas tejet, heti 1 nap (péntek) hűtött desszertet 
(„túró rudit”) biztosít a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 4/2019. (II.26.) számú 
költségvetési rendelete 3352. számú „Kifli, túró rudi, tej 
beszerzés” költségvetési sora terhére: 
- Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola 
- Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 
EGYMI 
- Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános 
Iskola 
- Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
- Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium 
- Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola 
- Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és 
AMI 
- Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 
- Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola 
és Gimnázium 
- DIÓ Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, 

 
 
 
 
 
 
1-2./ A szállítási szerződések aláírása megtörtént: 
- korpás kifli: 2019. augusztus 13. 
- hűtött desszert: 2019. augusztus 5. 
- poharas tej:2019. augusztus 5. 
A kifizetés folyamatos. 
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Kollégium és Gyermekotthon 
Határidő: 2019. április 25.   
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
korpás kifli, a hűtött desszert (túró rudi) és a poharas tej 
beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról, 
továbbá az annak nyertesével történő szerződés 
megkötéséről a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan. 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

186/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott 
ferencvárosi iskolák nyári táboroztatásával összefüggő 
feladatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata a 2019. évben önként vállalt 
feladatként biztosítja. 
2./ a pedagógusok és táborvezetők személyi 
juttatásának pénzügyi fedezetét, a pedagógusok és 
táborvezetők étkeztetési és a mosatási költségeit a 
113/2019. sz. előterjesztésben foglaltak szerint 
biztosítja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 
szükséges pénzügyi fedezet Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ 2019. évi költségvetésébe 
történő beépítésről gondoskodjon. 
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
1-2./ A nyári táboroztatással kapcsolatos költségek a 
FIÜK előirányzatába átvezetésre kerültek a 12/2019. 
(V.21.) önkormányzati rendeletben. 

194/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Bp. IX., Lenhossék u. 10. (hrsz. 37725) szám alatti 
ingatlan tulajdonjogának megszerzésére kiírt pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja. 
2./ a Kolozsvári Gyula Ferenc (1/4) és Imrekettő Kft. 
(3/4) által tett nettó 344.000.000 Ft vételár ajánlatot, és 
az általa tett fizetési feltételeket elfogadja, és 
Kolozsvári Gyula Ferencet (1/4) és az Imrekettő Kft-t 
(3/4) nyertesnek nyilvánítja. 
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 119/2019. 
számú előterjesztés mellékletét képező adásvételi 
szerződést a pályázati nyertessel egyeztesse, és az 
egyeztetés során a szükségszerű, és a 
pályázati/ajánlati elemeket nem érintő változtatásokat 
átvezesse, majd a nyertessel az adásvételi szerződést 
kösse meg és írja alá. 
Határidő: 90 nap   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 
 
 
 
1-3./ Az adásvételi szerződést 2019. július 3-án 
megkötöttük. A szerződés 2019. szeptember 9-én 
hatályba lépett. 
Az adásvételi szerződés a Pénzügyi Irodára 
megérkezett, a pályázati letéti díjról a számlát 
kiállítottuk. 

198/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ egyetért a „Lónyay utcai házi gyermekorvosi rendelő 

 
 
 
 
1./ Végrehajtást nem igényel. 
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(1093 Budapest, Lónyay utca 46.) teljes körű felújítása 
– Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra 2019” című pályázat benyújtásával; 
2./ nyertes pályázat esetén a költségvetésében 
biztosítja a projekthez szükséges bruttó 30.000.000 Ft, 
azaz harmincmillió 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 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
2./ A Lónyay u. 46. sz. alatti házi orvosi rendelőt az 
Önkormányzat saját költségvetéséből felújította.  
 
3./ A pályázat 2019. május 31-én benyújtásra került. 
A pályázat eredménytelenségéről 2019. november 21-
én érkezett értesítés. 

281/2019. (IX.5.) 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 Lónyay u. 29-31. (hrsz: 37082/2) 
szám alatti 1.075 m2 alapterületű kivett irodaház 
megnevezésű ingatlanra vonatkozóan – a 2019. július 
10. napján kelt vételi ajánlat alapján, melyben tárgyi 
ingatlan vételára 725.000.000,- Ft + ÁFA, azaz 
hétszázhuszonötmillió forint + ÁFA – nem él. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
Az ügyfelet a bizottsági döntésről 2019. szeptember 
20-án értesítettük. 

282/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a Budapest, IX. Osztag u. 15. fsz. 375. (hrsz.: 
38236/704/A/12) szám alatti üres, bérleti joggal nem 
terhelt lakás átminősítésre kerüljön nem lakás céljára 
szolgáló helyiséggé, továbbá a 4122 számú 
költségvetési sor terhére kialakításra kerüljön egy 
közösségi tér. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A közösségi tér kialakítására szolgáló helyiség 
felújítása megtörtént, 2019. október 17-én a 
vállalkozónak a számla összegét kifizettük. A 
helyiséget 2019. október 21-én átadtuk a 
Humánszolgáltatási Irodának. 

285/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a./ a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) valamint 
h) pontjaiban meghatározott állami közfeladat ellátása 
érdekében – hivatkozással a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 6.§ (3c) bekezdésében 
foglaltakra – az állam javára ingyenesen átruházza a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező alábbi 
ingatlanokat: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2019. szeptember 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A megállapodás 2019. október 11-én aláírásra került, 
a terület az MNV Zrt. birtokában van, a tulajdonjog 
bejegyzése megtörtént. 



 
 

5 

 

b./ az a./ pontban meghatározottak végrehajtása 
érdekében tervezetként jóváhagyja a 184/2019. számú 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
„önkormányzati vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes 
állami tulajdonba adásáról szóló, a Magyar Állam 
képviseletében - az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 17. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - 
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő 
Megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges Megállapodás aláírására, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanok 
átruházásával kapcsolatos intézkedések megtételére, 
nyilatkozatok kiadására. 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
c./ szükség esetén, az ingatlanok birtokbaadásának 
megállapodásban meghatározott időpontját 
megelőzően, külön kérelem alapján térítésmentesen 
biztosítja az a) pontban meghatározott ingatlanok 
használatát a beruházás megvalósítása érdekében – a 
2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi 
kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez 
szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 
1507/2019. (VIII.23.) Korm. határozat 2. pontjában a 
beruházás megvalósító építtetőjeként kijelölt - KKBK 
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
jognyilatkozat megtételére, megállapodás megkötésére 
Határidő: az ingatlanok birtokbaadásának időpontja 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

288/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja a KT 159/2017. (V.25.) számú határozata 
alapján kulturális tevékenységek pályázati 
támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő 
alapítvány beszámolóját. 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2019. szeptember 5. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ elfogadja a KT 133/2018. (IV.26.) számú határozata 
alapján kulturális tevékenységek pályázati 
támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő 
alapítványok beszámolóját. 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2019. szeptember 5. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
 
 
 
1-2./ A beszámolók elfogadásáról a kiértesítések 
2019. szeptember 20-án megtörténtek. 

289/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2019. évben a „Ferencváros Bárány János-díjat” 
Szigetvári István részére adományozza. 

 
 
A Ferencváros Bárány János-díja 2019. október 22. 
napján ünnepélyes keretek között átadásra került. 
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Határidő: 2019. szeptember 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

290/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

291/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

292/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

293/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

294/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

295/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

296/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

297/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

298/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

299/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

300/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

301/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

302/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 
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303/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

304/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

305/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat aláírásra és az ügyfél részére 
megküldésre került 2019. szeptember 25-én. 

306/2019. (IX.5.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
I./ Soós Imre (lakcíme: 6722 Szeged, Hajnóczy u. 23. 
fsz. 1.) 2019. február 26. napján kelt Kp/9015/1/2019. 
számú határozata ellen benyújtott fellebbezése alapján 
indult fellebbezési eljárást megszünteti. 
Határidő: 2019. szeptember 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
II./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
173/3/2019. számú előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező határozat aláírásáról. 
Határidő: 15 nap a határozat aláírására 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
A határozatot az ügyfél 2019. október 9-én átvette. 

 
Budapest, 2019. december 5.    

 
 
 
Dr. Dombóvári Csaba s.k. 

         jegyző 


