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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2019. június 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Illyés Miklós, Intzoglu István, Dr. Kulpinszky Eleonóra, Jancsó Andrea 
Katalin, Mezey István, Mészáros László, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt képviselők, 
 
Dr. Bácskai János polgármester, 
Kállay Gáborné alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Dr. Dombóvári Csaba jegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Apollónia Aranka, Ádámné dr. Lévai Éva, Berner József, Bucsai Tímea, Geier Róbert, Halmai András, dr. Kasza 
Mónika, Madár Éva, Pásztor Miklós, dr. Riskó György, Róth Istvánné, Szili Adrián, Szűcs Balázs, Talapka Gergő, 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, dr. Világos István, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Princzkel-Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának 
vezetője, dr. Nagy-István Ildikó - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi hivatalvezető-helyettes, Sebők 
Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Kovács József - FESZ KN Kft. ügyvezető igazgatója, Gedeon 
Andor - FESZGYI igazgatója, Vibling Géza - FESZGYI igazgató-helyettese, dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. vezető 
jogtanácsosa, dr. Nagy Attiláné külsős bizottsági tag, Sipos Mátyás – BKV Zrt. metrófelújítási projekt 
igazgatóságának projektvezetője, Rácz László – közbiztonsági referens, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit és vendégeinket, akik a nagy 
meleg ellenében is megtisztelik a képviselő-testületi ülést. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 fővel 
határozatképes, az ülést 15.08 órakor megnyitom. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 168/2019. sz. – ”A 
Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész 
biztosításához támogatás nyújtása” című – előterjesztést ne vegye napirendjére. Érkezett három sürgősségi 
indítvány. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 169/2019. sz. – ”A Tega-Bau Kft. felülvizsgálati kérelme a 
Kp/18393/2019/XXX. számú polgármesteri döntés ellen” című – előterjesztést, a 170/2019. sz. – ”Sürgősségi 
indítvány a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos 
nyilatkozattételről” című – előterjesztést és a 171/2019. sz. – ”Az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos felvonulási 
terület kialakítására vonatkozó közterület-használati kérelem” című – előterjesztést vegye fel napirendjére a zárt 
ülés elé. Főépítész Úr jelezte, hogy a Budapest, IX. kerület DÉL-PESTI CENTRUM KÓRHÁZ ÉS KÖRNYÉKE 
Kerületi Építési Szabályzat ügyében volt ma egy friss tárgyalás, és a kiküldött előterjesztéshez képest lesznek 
változások. Kiosztásra került a kiegészítés 156/2/2019. számmal, amit lehet tanulmányozni addig, amíg a 
napirendhez érünk, és Főépítész Úr szóbeli kiegészítést fog tenni. 
A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
Gyurákovics Andrea: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
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Kállay Gáborné: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 169/2019. sz. – ”A Tega-Bau Kft. 
felülvizsgálati kérelme a Kp/18393/2019/XXX. számú polgármesteri döntés ellen” című – előterjesztést a kiküldött 
meghívó szerinti 24. napirendi pontként napirendjére veszi. 
 
218/2019. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 169/2019. 
sz. – ”A Tega-Bau Kft. felülvizsgálati kérelme a Kp/18393/2019/XXX. számú polgármesteri döntés ellen” című – 
előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti 24. napirendi pontként napirendjére veszi. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 170/2019. sz. – ”Sürgősségi 
indítvány a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos 
nyilatkozattételről” című – előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti 25. napirendi pontként napirendjére veszi. 
 
219/2019. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 170/2019. 
sz. – ”Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási 
joggal kapcsolatos nyilatkozattételről” című – előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti 25. napirendi pontként 
napirendjére veszi. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy szavazzunk először arról, hogy a Képviselő-testület a 171/2019. sz. – ”Az M3 
rekonstrukcióval kapcsolatos felvonulási terület kialakítására vonatkozó közterület-használati kérelem” című – 
előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti 26. napirendi pontként napirendjére veszi. 
 
220/2019. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 171/2019. 
sz. – ”Az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos felvonulási terület kialakítására vonatkozó közterület-használati 
kérelem” című – előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti 26. napirendi pontként napirendjére veszi. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
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221/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása 
(egyfordulóban) 
 145/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (egyfordulóban) 
 155/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház fejlesztéssel 
kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról 
 157/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Budapest, IX. kerület DÉL-PESTI CENTRUM KÓRHÁZ ÉS KÖRNYÉKE Kerületi Építési Szabályzat 
(egyfordulóban) 
 156/2019., 156/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
5./ Budapest Főváros IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat 
módosításának megindítása 
 167/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
 158/2019., 158/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
7./ Javaslat közterület-használati hozzájárulás megadására a BKK Zrt. részére a Ferde utca Határ út által határolt 
területre 

151/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ A Képviselő-testület 129/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítása (STRABAG Zrt.) 
 141/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ A THE OFFICE BURGER Kft. felülvizsgálati kérelme az 59/2019. (04.25.) közter számú polgármesteri döntés 
ellen 
 139/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
10./ TasteOfLife Kft. felülvizsgálati kérelme az 207/2019 (V.15.) számú VVKB döntés ellen 
 140/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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11./ Javaslat „botlatókő” elhelyezésére  
 142/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
12./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására 
 144/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
13./ A Bp. IX. Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan 2007 m2 alapterületű részének bérbeadására kiírt pályázat 
elbírálása 
 146/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
14./ A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti 
szerződésének meghosszabbítása 
 143/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
15./ Okos tantermek kialakításának támogatása 

159/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
16./ Javaslat a Képviselő-testület 128/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítására   

166/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
17./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 
 154/2019. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
18./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 
 148/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
19./ Alapítványi támogatási kérelmek 
 161/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
       dr. Bácskai János polgármester 

 
20./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
fordulójához 
 153/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
21./ 2018. évi kulturális pályázati beszámolók elfogadása (alapítványok)  
 147/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
22./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító okiratának, SZMSZ-
ének, és Szakmai Programjának módosítására 
 162/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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23./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi 
munkaterve 
 152/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
24./ A Tega-Bau Kft. felülvizsgálati kérelme a Kp/18393/2019/XXX. számú polgármesteri döntés ellen 
(Sürgősségi javaslat) 

169/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
25./ Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási 
joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

170/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
26./ Az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos felvonulási terület kialakítására vonatkozó közterület-használati kérelem 
(Sürgősségi javaslat) 

171/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
27./ Javaslat a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására 
 150/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
28./ Önkormányzati hatósági ügyek 

163/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Gyurákovics Andrea: A Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökeként szeretnék 
mindenkit emlékeztetni arra, hogy aki még nem adta le a vagyonnyilatkozatát, holnap 15.00-17.00 óra között 
teheti meg. Nincs másik időpont, úgyhogy holnap délután várunk mindenkit! 
 
Kállay Gáborné: A Telepy utca 34. szám alatt 40 éven keresztül működő galvánüzem ügyében kezdeményeztük 
a Kormányhivatalnál a vizsgálatot, amelyet a Kormányhivatal a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál megrendelt. 
Megérkezett a hivatalos mérési jegyzőkönyv, amely szerint egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki 
a házban. Ezt a lakókkal is közölni fogjuk. 
 
Dr. Bácskai János: Természetesen nemcsak a ház lakóival, hanem Ferencváros teljes közösségével közölni 
fogjuk, mert sajnos megint akadt olyan képviselőtársunk, aki politikai haszonszerzés céljából pánikot próbált 
kelteni egy olyan ügyben, amely sorsa a törvényes állapotok szerint lett rendezve. 1971-ben telepítették ezt a 
galvánüzemet abba a pincébe. Szerencsére 2009-ben abbamaradt a tevékenység, ehhez képest kellett rendezni 
a sorokat. Egyébként egészségi veszélyeztetés nem forgott fent, és a mai bejelentés is arról szól, hogy nincs 
veszélyeztetve a lakosság, és nem is volt.  
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása 
(egyfordulóban) 
 145/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 145/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
222/2019. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 145/2019. 
sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére 
vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) 
önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 145/2019. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
 
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítása (egyfordulóban) 
 155/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nagy örömmel tárgyalta a módosítást. Négy 
pontban módosul a rendeletünk, háromban pedig kiegészül. Vita nem volt, az ellenzéki képviselők is az 
örömüknek adtak hangot, és egyhangúan támogatta a Bizottság. 
 
Gyurákovics Andrea: Bizottsági elnök-helyettesi pozícióban szólok hozzá. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
tegnap egy hatékony ülésen megtárgyalta az előterjesztést, és szintén az ellenzék támogatásával egyhangúan 
elfogadta. 
 
Dr. Bácskai János: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 155/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
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223/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 155/2019. 
sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon 
ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 155/2019. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja 14/2019. (VI.28.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
3./ Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház 
fejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról 
 157/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 157/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
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 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ Budapest, IX. kerület DÉL-PESTI CENTRUM KÓRHÁZ ÉS KÖRNYÉKE Kerületi Építési Szabályzat 
(egyfordulóban) 
 156/2019., 156/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 

Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Ahogy Polgármester Úr is említette, ma délelőtt volt az állami főépítész záró egyeztetése. A 
záróvélemény kiosztásra került a képviselők számára, ebben javasolja az új rendelet elfogadását. Számos apró 
ponton eszközöltek változtatásokat, így a változtatott rendelettervezet és szabályozási terv is kiosztásra került, 
ezeket szóban is elmondanám. Pontosításra került az épület legmagasabb pontjának fogalom-meghatározása, a 
pavilonokra illetve kioszkokra vonatkozó meghatározások. A Szent László Kórház területén az útnak a jövőbeni 
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területét külön K-Eü övezetbe, az övezetbe nem sorolt közterületeket Kt-IX övezetbe kérték átsorolni. Visszatérő 
motívum – de most nincs itt, aki rákérdezzen –, a helikopter leszálló pályának újból meg kellett adni a lehetőségét 
a kórházak területén, ez biztosítva lett. A Nagyvárad tér övezete módosul Zkp-Fkt-re. Ugyanitt ki kellett jelölni 
távlatilag 50 darab B+R parkolót, ami a „biciklizz és utazz parkolóhely”. Ismertetném azt a változást, amit tegnap 
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolt, és a kiosztott rendelettervezetben 
már így szerepel, miszerint a Vi-2/IX-H/47/F-2 övezetben az épületmagasság értéke 26 méterről 20 méterre 
csökkent, így azonos lesz a mellette lévő lakótelep magassági értékével. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Főépítész Úr által 
részletezett módosításokkal támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 156/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
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 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 156/2019. és 156/2/2019. számú 
előterjesztések alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja 15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendeletét 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. 
 
 
5./ Budapest Főváros IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat 
módosításának megindítása 
 167/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Bácskai János: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 167/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
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226/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

a./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja 
a Budapest IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – 
Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési 
Szabályzatának módosítását tárgyalásos eljárásban. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
b./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – 
Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) területére vonatkozó 
Kerületi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatban a költségvállalásra vonatkozó tárgyalások 
lefolytatására és a költségvállalásra vonatkozó szerződés megkötésére a módosítást kezdeményező KKBK 
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. 
Határidő: 2019. augusztus 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
c./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – 
Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) területére vonatkozó 
Kerületi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatban a tervezési szerződés megkötésére a módosítást 
kezdeményező KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság költségvállalásával. 
Határidő: 2019. augusztus 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
 158/2019., 158/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság már jó ideje tárgyalta a 
rendeletet, és számos olyan ülés volt, ahol előkészítettük az apróbb módosításokat, amiket ebben a rendeletben 
eszközöltünk. Ehhez képest is van egy módosító javaslatom, amit a Bizottság támogatott. Két területét érinti a 
rendeletnek, az egyik, hogy a társasházak véleményét szükséges csatolni a kérvényhez, valamint azt a részt is 
kezeli a módosítás, ami arra vonatkozik, hogy ha a Bizottságot nem lehet megfelelő időn belül összehívni, akkor 
a polgármester hatáskörébe rendeli az engedély kiadását. 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, hogy befogadja-e a módosító javaslatot? 
 
Dr. Bácskai János: Függetlenül attól, hogy engem nem kérdeztek meg arról, hogy jó-e nekem, igen. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 158/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
227/2019. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 158/2019. 
sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
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tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja 
el. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 158/2019. és 158/2/2019. számú 
előterjesztések alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás mellett megalkotja 16/2019. (VI.28.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. 
(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
7./ Javaslat közterület-használati hozzájárulás megadására a BKK Zrt. részére a Ferde utca Határ út által 
határolt területre 

151/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 151/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
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 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
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8./ A Képviselő-testület 129/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítása (STRABAG Zrt.) 
 141/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 
Szilágyi Zsolt: A tegnapi bizottsági ülésen bizonyos kérdésekre megkaptam a választ. Például arra, hogy az 
1100 négyzetméteres terület - amire a STRABAG kérte az ingyenes területfoglalási engedélyt – azért lett kisebb, 
mert a BKV Zrt. kért 550 négyzetmétert, a STRABAG pedig 430 négyzetmétert, és teljesítették, hogy a 
gyalogosok a lakótelepről a buszhoz át tudjanak járni. Viszont azt nem értem, hogy az előző képviselő-testületi 
ülésen a STRABAG miért kért 1100 négyzetméteres területet, ha ott a BKV Zrt. szeretne közmű- és lépcsőépítést 
végezni. Itt van egy átfedés, hogy ugyanarra a területre kéri most a BKV Zrt., amire a STRABAG eredetileg kérte 
az ingyenes foglalást. Természetesen a Képviselő-testület jól döntött, és nem adta meg. A BKV Zrt. miért nem 
kérte meg az előző ülésen ugyanerre a területre az engedélyt? Nekem az is jó, ha azt mondja a BKV képviselője, 
hogy hibáztak, vagy valaki elnézte, csak kapjunk erre választ. 
 
Sipos Mátyás: Tisztelettel üdvözlök mindenkit! A BKV Zrt. metrófelújítási projekt-igazgatóságának 
projektvezetője vagyok. A tegnapi bizottsági ülésen ugyanezt a kérdést feltették. Arról van szó, hogy az előző 
határozatban 1100 négyzetméter volt megkérve, és volt egy olyan kitétel a határozatban, miszerint a 
gyalogosközlekedést biztosítani kell. Ezt nézte át a kivitelező, és úgy találtuk, hogy a gyalogosközlekedés ennek 
a nagyságú területnek az igénybevételével aggályos, ezért megpróbáltunk egy másik javaslatot összehozni a 
vállalkozóval. Ezt tartalmazza a 430 négyzetméter igénybevétele. A másik, amit a BKV Zrt. szeretne 
igénybevenni, a közműkiváltásokra szól, amit mindenképpen meg kell csinálni, de ez egy ideiglenes 
területfoglalás lent, és kifejezetten csak a közműkiváltás idejére szólna. Ezért történt, hogy az 1100 négyzetméter 
helyett ez a 430 négyzetméteres terület lenne igénybevéve, ami a gyalogosok érdekében történt. Természetesen 
ennek a területnek az igénybevétele térítéssel járna. 
 
Szilágyi Zsolt: Ezt eddig is értettem, de az érdekelt volna, hogy miért nem kérte meg eddig a közművesítésre a 
BKV Zrt. a területet. Az eredeti előterjesztésben az volt, hogy 2020. július 31-ig kérik a területet, ez most le lett 
csökkentve 2019. december 31-ig. Mi célból lett ez lecsökkentve?  
 
Sipos Mátyás: Erre nem tudom a választ. A közműkiváltásokra ez az időszak elegendő, a másikat a STRABAG 
Zrt. adta be. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 141/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
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 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. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ A THE OFFICE BURGER Kft. felülvizsgálati kérelme az 59/2019. (04.25.) közter számú polgármesteri 
döntés ellen 
 139/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy a döntésemet hagyják helyben. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 139/2019. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
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 

(10 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ TasteOfLife Kft. felülvizsgálati kérelme az 207/2019 (V.15.) számú VVKB döntés ellen 
 140/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést,és a korábbi döntését „hagyta jóvá”. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 140/2019. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
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 

(11 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
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11./ Javaslat „botlatókő” elhelyezésére  
 142/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy támogassák a határozati javaslatot. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 142/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
232/2019. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 
Zsidó Kulturális Egyesület kezdeményezésére botlatókövet helyez el a Budapest IX. kerület Ráday utca 40. szám 
előtti közterületen, és egyben felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására 
 144/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 144/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
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 

(10 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ A Bp. IX. Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan 2007 m2 alapterületű részének bérbeadására kiírt pályázat 
elbírálása 
 146/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 146/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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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   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű 
bérleti szerződésének meghosszabbítása 
 143/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: A kipontozott helyekre a Bizottság által javasolt számokat kérem beírni. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 143/2019. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról, a következő kiegészítéssel: „bérleti szerződésének 2023. december 31. napjáig szóló 
meghosszabbításához, a bérleti díjat 40.945 Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg”. 
 
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  

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Mezey István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
15./ Okos tantermek kialakításának támogatása 

159/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és mindegyik iskola 
– a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, a Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános 
Iskola, valamint a Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – esetében 
egyhangú támogatást kapott az okos tantermek kialakítása, és a költségvetési keret is rendelkezésre áll. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 159/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
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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 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
Mezey István képviselő visszajött az ülésterembe. 
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
16./ Javaslat a Képviselő-testület 128/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítására   

166/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 166/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
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 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: 
 

HRSZ MŰVELÉSI ÁG TERÜLET (m2) 

38043 kivett közterület 11805 

38080/8 kivett közút 1802 

38090/2 kivett beépítetlen terület 1715 
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38045/2 kivett közút 2123 

38045/3 kivett közút 4241 

38045/4 kivett közút 1219 

38045/5 kivett közút 749 

38045/6 kivett közút 864 

38086/149 kivett közút 2767 

38086/150 kivett közút 343 

38045/7 kivett közút 612 

38080/9 kivett közút 455 

38086/151 kivett közút 359 

38086/152 kivett közút 1 948 

38086/153 kivett közút 582 

38086/154 kivett közút 9 536 

38086/155 kivett közút 1 

38086/174 kivett közút 108 

38086/175 kivett közút 537 

38086/176 kivett közkert 3 279 

38086/177 kivett közút 571 

38086/178 kivett közút 639 

38086/179 kivett közút 116 

38086/180 kivett közút 2 919 

38086/235 kivett közút 371 

38088/1 kivett közút 625 

38088/2 kivett közút 498 

38088/3 kivett közút 743 

38088/4 kivett közút 25 

38086/236 kivett közkert 6 408 

38086/237 kivett közút 233 

38086/238 kivett közút 1 043 

38086/239 kivett közút 515 

38086/240 kivett közút 568 

 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 
 154/2019. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Gyurákovics Andrea: Mivel Zombory Miklós alpolgármester úr nincs itt, van egy kis hiányérzetem. Néhány 
számadatot kigyűjtöttem, engedjék meg, hogy felolvassam. A férőhelyek száma 1470 fő, erre várhatóan 1291 
óvodás gyermek beiratkozása várható. 60 óvodai csoport indul a kerületben, és 479 óvodaköteles gyermek nyert 
felvételt a kerületi óvodákba.  
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Dr. Bácskai János: Köszönjük a „kimerítő adathalmazt”. Nem tudom, hogy vállalkozik-e arra valaki, hogy ebből 
bármilyen statisztikai következtetést, tendenciát vonjon le, feladatokat az Önkormányzatra nézve. További 
kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 154/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
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 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
18./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 
 148/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 148/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
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 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 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
19./ Alapítványi támogatási kérelmek 
 161/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
         Dr. Bácskai János polgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: A Horizont Szociális Alapítvány részére 933.000,- Ft támogatást javasoltam, a Bizottság ezt 
támogatta. A Medicopter Alapítvány részére Polgárester Úr 100.000,- Ft támogatásra tett javaslatot. 
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Dr. Bácskai János: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 161/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról, azzal a kiegészítéssel, hogy a Horizont Szociális Alapítvány részére 933.000,- Ft, a 
Medicopter Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a Képviselő-testület. 
 
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 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
20./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
fordulójához 
 153/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 153/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
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 
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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 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
21./ 2018. évi kulturális pályázati beszámolók elfogadása (alapítványok)  
 147/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 147/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
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. 
 

Alapítványok 
2018. évi felhasznált támogatási 

összeg 
(Ft) 

1. 
Garabonciás Alapítvány  

400.000,- Ft 

2. 
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány 

150.000,- Ft 

 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
22./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító okiratának, 
SZMSZ-ének, és Szakmai Programjának módosítására 
 162/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 162/2019. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
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243/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 
működő 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosításáról 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Okirat száma: M/509471/2019/2 

Módosító okirat 
 
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2019.  február 08. napján kiadott, E/509471/2019/1. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 243/2019. (VI.27.) számú határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
1.2.2. telephelye(i): 

 Telephely megnevezése Telephely címe 

1 Család-és Gyermekjóléti Központ  1091 Budapest, Üllői út 69. 

2 Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport 1095 Budapest, Gát utca 25. 

3 H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér  1096 Budapest, Haller utca 50-52. 

4 Gyermekek Átmeneti Otthona 1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4. 

5 Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye  1094 Budapest, Berzenczey utca 26. 

6 
Nefelejcs Gondozási Központ és Borostyán Idősek 
Klubja 

1092 Budapest, Knézich utca 17. 

7 
Tavirózsa Gondozási Központ és Napsugár Idősek 
Klubja 

1095 Budapest, Mester utca 33-35. 

8 
Szivárvány Gondozási Központ és Platán Idősek 
Klubja 

1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

9 
Szerető Kezek Idősek Klubja és Időskorúak 
Gondozóháza  

1098 Budapest, Friss utca 5. 

10 Árvácska Idősek Klubja  1097 Budapest, Osztag utca 17. 

11 Díjhátralék-kezelési Csoport 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 

12 Lélek Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport 1094 Budapest, Tűzoltó utca 23. 

13 Nappali Melegedő 1097 Budapest, Gubacsi út 21. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 

dr. Bácskai János 
polgármester  

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
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Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 162/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
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:  

 
2.1. Az SZMSZ 1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Székhely és Telephelyek: 
- 1091 Budapest, Üllői u. 69.  
- 1092 Budapest, Knézich u. 17. 
- 1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 
- 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. 
- 1095 Budapest, Gát u. 25. 
- 1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
- 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. 
- 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 
- 1096 Budapest, Haller u. 50-52. 
- 1097 Budapest, Osztag u. 17. 
- 1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4. 
- 1097 Budapest, Gubacsi u. 21. 
- 1098 Budapest, Friss u. 5. 
- 1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

 
2.2. Az SZMSZ 2.1. pontjának Családtámogató és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgáltató 
Központ telephelyeit felsoroló szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
I. Családtámogató és Gyermekjóléti Központ 

  Család- és Gyermekjóléti Központ 
 Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
1091 Budapest, Üllői u. 69.  

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 
1096 Budapest, Haller u. 50-52. 
Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport 
1095 Budapest, Gát utca 25. 

 
  Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ 
    Díjhátralék-kezelési Csoport 
    1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 
 LÉLEK- Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő  

1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. 
1097 Budapest, Gubacsi u. 21. 
 

Gyermekek Átmeneti Otthona (0-18 korig) 
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1097  Budapest, Fehérholló u. 2-4. 
 

II. Szociális Szolgáltató Központ 
Házi Segítségnyújtás és Szociális Étkeztetés 

Házi segítségnyújtás 
Nefelejcs Gondozási Központ 
1092 Budapest, Knézich u. 17. 
Tavirózsa Gondozási Központ 
1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
Szivárvány Gondozási Központ 
1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

 
Szociális Étkeztetés 

    1092 Budapest, Knézich u. 17. 
    1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
    1097 Budapest, Osztag u. 17. 
    1098 Budapest, Toronyház u. 11. 
    1098 Budapest, Friss u. 5. 

 
Nappali Ellátások  

Borostyán Idősek Klubja 
1092 Budapest, Knézich u. 17. 
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (Írisz Klub) 
1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 
Napsugár Idősek Klubja 
1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
Árvácska Idősek Klubja 
1097 Budapest, Osztag u. 17. 
Platán Idősek Klubja  
1098 Budapest, Toronyház u. 11. 
Szerető Kezek Idősek Klubja 
1098 Budapest, Friss u. 5.  

 
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 

Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 
1098 Budapest, Friss u. 5. 

 
2.3. Az SZMSZ 4.1.1.4. pontjának munkaformákat bemutató első mondata helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 

A szociális segítők telephelye (bázisa) a Gát utca 25. szám alatt található. Az adminisztrációs 
feladatokat itt végzik, az iratok őrzési helye is ez. 

 
2.4. Az SZMSZ 4.2.1.2. pontjában a szociális étkeztetést bemutató szövegrész első bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 

 
Szociális Étkeztetés 
A Szociális Étkeztetés szakmai vezetője irányítása alá tartozó szakmai egységek. 

 A szociális étkeztetést az alábbi telephelyeken biztosítja az intézmény: 
- 1092 Budapest, Knézich u. 17. 
- 1095 Budapest, Mester u 33-35. 
- 1097 Budapest, Osztag u. 17. 
- 1098 Budapest, Toronyház u. 11. 
- 1098 Budapest, Friss u. 5. 
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2.5. Az SZMSZ 4.2.2.2. pontjában az Árvácska Idősek Klubjára vonatkozó szövegrész az alábbiak szerint 
módosul: 

 
Árvácska Idősek Klubja 
Telephely: 1097 Budapest, Osztag u. 17. 
Feladatai és munkaformái megegyeznek a Borostyán Idősek Klubja esetében felsoroltakkal. 
 
Engedélyezett férőhelyszám: 20 fő 
 
Munkatársai: 3 fő 

 1 fő terápiás munkatárs 
 1 fő gondozó 

1 fő technikai dolgozó 
 

2.6. Az SZMSZ szervezeti ábráján átvezetésre kerül az Árvácska Idősek Klubjának címe.  
 

2.7. Az SZMSZ módosítása 2019. július 1. napján lép hatályba.  
 

Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
 
3./ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/C. § alapján a Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának Szakmai Programját (a továbbiakban: Program) az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
3.1. A Programnak „A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények (FESZGYI) szakmai 
egységei”-t meghatározó szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Családtámogató és Gyermekjóléti Központ szervezeti egységei: 

 

  A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egységei (szolgáltatásnyújtás telephelye/nyitva álló 
helyisége): 

- Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.) 
- Család- és Gyermekjóléti Központ (1091 Budapest, Üllői út 69.) 
- H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (1096 Budapest, Haller u. 50-52.) 
- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport (1095 Budapest, Gát u. 25.) 
 

 Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ szakmai egységei (szolgáltatásnyújtás telephelyei) 
- Díjhátralék-kezelési Csoport (1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.) 
- LÉLEK-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő (1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.; 

1097 Budapest, Gubacsi u. 21.) 

 Gyermekek Átmeneti Otthona (1097 Budapest, Fehér Holló u. 2-4.) 
 

A Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei: 
 

  Házi segítségnyújtás és Szociális Étkeztetés szakmai egységei (szolgáltatásnyújtás telephelye): 
- Nefelejcs Gondozási Központ (1092 Bp., Knézich u. 17. Tel.: 218-3683) 
- Tavirózsa Gondozási Központ (1095 Bp., Mester u. 33-35. Tel.: 217-5693) 
- Szivárvány Gondozási Központ (1098 Bp., Toronyház u. 11. Tel.: 280-9598) 
- I. sz. Étkeztetési Csoport (1092 Bp., Knézich u. 17.)  
- II. sz. Étkeztetési Csoport (1095 Bp., Mester u. 33-35.) 
- III. sz. Étkeztetési Csoport (1097 Bp., Osztag u. 17.)  
- IV. sz. Étkeztetési Csoport (1098 Bp., Friss u. 5.) 
- V. sz. Étkeztetési Csoport (1098 Bp., Toronyház u. 11.) 
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  Nappali Ellátások szakmai egységei (szolgáltatásnyújtás telephelye): 
- ÍRISZ Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (1094 Budapest, Berzenczey u. 26.) 
- Borostyán Idősek Klubja (1092 Budapest, Knézich u. 17.) 
- Napsugár Idősek Klubja (1095 Budapest, Mester u. 33-35.)  
- Árvácska Idősek Klubja (1097 Budapest, Osztag u. 17.)  
- Platán Idősek Klubja (1098 Budapest, Toronyház u.11.) 
- Szerető Kezek Idősek Klubja (1098 Budapest, Friss u. 5.) 

 Időskorúak Átmeneti Gondozóháza (1098 Budapest, Friss u. 5.) 
 

A Családmentori Csoport 
 
Szolgáltatás nyújtás helye: 
Családmentori Csoport (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.) 
 

Mentálhigiénés Csoport 
 

Szolgáltatás nyújtás telephelye: 
- Mentálhigiénés Csoport (1094 Budapest, Berzenczey u. 26.) 

 
3.2. A Program „2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége” 
rész Szociális étkeztetés telephelyeit I-V. számon felsoroló szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

- I. sz. Étkeztetési Csoport – 1092 Bp., Knézich u. 17. 
- II. sz. Étkeztetési Csoport - 1095 Bp., Mester u. 33-35. 
- III. sz. Étkeztetési Csoport – 1097 Bp., Osztag u. 17.  
- IV. sz. Étkeztetési Csoport – 1098 Bp., Friss u. 5. 
- V. sz. Étkeztetési Csoport – 1098 Bp., Toronyház u. 11.  
 

3.3. A Program „5. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja” részének a 
Családtámogató és Gyermekjóléti Központ, Kapcsolattartási ügyeletet  bemutató szövegrésze helyébe az 
alábbi rendelkezés lép : 
 
Kapcsolattartási ügyelet: 
Helye:  H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (Haller u. 50-52.) 
Ideje: minden második szombat, előre egyeztetett időpontban 
 
3.4. A Program „5. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja” részének a Szociális 
étkeztetés Árvácska Idősek Klubjának nyitva tartását bemutató szövegrésze helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  

 
Árvácska Idősek Klubja - 1097 Bp., Osztag utca 17. 
III. sz. Étkeztetési Csoport 
Nyitvatartás:  
hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00 között 

- személyes elvitellel hétfőtől - péntekig 11.00 – 12.30 között 
- személyes elvitellel szombaton – 10.00 - 12.00 között 
- helyben fogyasztással hétfőtől - péntekig 11.00 – 14.00 között  

 
3.5. A Program „5. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja” részének Időskorúak 
nappali ellátása, Árvácska Idősek Klubjának nyitva tartását bemutató szövegrésze helyébe az alábbi 
szöveg kerül:  
 
Árvácska Idősek Klubja 

(1097 Bp., Osztag u. 17..) 
Nyitvatartás:  hétfőtől - péntekig 8.00 – 16.00 között 
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3.6. A Program „Az intézményre vonatkozó szakmai információk, különösen a személyes gondoskodást 
végző személyeknek a létszáma és szakképzettsége a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban, Szociális Szolgáltató Központ szociális 
étkeztetés része az alábbiak szerint módosul:  
 
Szociális étkeztetésben dolgozó munkatársak: 
Nefelejcs Gondozási Központ I. sz. Étkeztetési Csoport - 1092 Bp., Knézich u. 17. 
Tavirózsa Gondozási Központ II. sz. Étkeztetési Csoport - 1095 Bp., Mester u. 33-35. 
Árvácska Idősek Klubja III. sz. Étkeztetési Csoport – 1097 Bp., Osztag u. 17. 
Szerető Kezek Idősek Klubja IV. sz. Étkeztetési Csoport – 1098 Bp., Friss u. 5. 
Szivárvány Gondozási Központ V. sz. Étkeztetési Csoport - 1098 Bp., Toronyház u. 11. 
 
3.7. A Program „7. Az intézményre vonatkozó szakmai információk, különösen a személyes 
gondoskodást végző személyeknek a létszáma és szakképzettsége a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban” részének a Szociális Szolgáltató 
Központ időskorúak nappali ellátása szövegrésze az alábbiak szerint módosul:  
 

Időskorúak nappali ellátása 
Borostyán Idősek Klubja - 1092 Bp., Knézich u. 17. 
A dolgozók létszáma: 5 fő  
1 fő terápiás munkatárs 
2 fő gondozó 
1 fő segédgondozónő (részmunkaidős) 
1 fő technikai dolgozó 
 
Napsugár Idősek Klubja - 1095 Bp., Mester u. 33-35. 
A dolgozók létszáma: 2fő 
1 fő terápiás munkatárs  
1 fő gondozó 
 
Árvácska Idősek Klubja – 1097 Bp., Osztag u. 17. 
A dolgozók létszáma: 3 fő  
1 fő terápiás munkatárs 
1 fő gondozó  
1 fő technikai dolgozó 
 
Platán Idősek Klubja – 1098 Bp.,Toronyház u.11 
A dolgozók létszáma: 3 fő  
1 fő terápiás munkatárs 
2 fő gondozó  
 
Szerető Kezek Idősek Klubja – 1098 Bp., Friss u. 5. 
A dolgozók létszáma: 5 fő 
1 fő terápiás munkatárs 
2 fő gondozó 
1 segédgondozónő (részmunkaidős) 
1 fő technikai dolgozó 

 
3.8. A Program „8. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása” részből az alábbi szövegrész törlésre 
kerül:  

József Attila Lakótelepi Kirendeltség 

1098 Budapest, Pöttyös utca 11. 
A nyitva álló helyiség egy lakótelepi társasház földszintjén került kialakításra. A feladatellátáshoz 
rendelkezésre áll két interjúszoba, váróhelyiség, adminisztrációra alkalmas helyiség, közösségi helyiség.  
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A munkatársak számára rendelkezésre áll 2 db. számítógép (megfelelő szoftverekkel), telefon, internet-
hozzáférés. Fax, nyomtató, fénymásoló biztosítottak. 
A kirendeltségen a Külső Ferencvárosban élők számára előzetes egyeztetés alapján elérhető a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a díjhátralék-kezelési (adósságkezelési) 
szolgáltatás.  
Ugyanezen nyitva álló helyiségben biztosítja a FESZGYI a kapcsolat ügyeleti szolgáltatás helyszínét. 
 
3.9. A Program 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:  
 

1. sz. melléklet 

 

FESZGYI Kapcsolattartási Ügyelet Szakmai Program 
 

A kapcsolattartási ügyelet a gyermekjóléti központok kötelezően működtetendő speciális szolgáltatása 

– a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 22§-a alapján. A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 

határozata alapján ezt a feladatot Budapest, IX. kerületben a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti 

Központ látja el. 

 

1.a. A Kapcsolattartási Ügyelet célja, program bemutatása, tevékenységek 

 

 a válás alatti vagy az azt követő átmeneti időszakban a gyermek(ek) és a különélő szülő számára 
semleges helyet biztosítson a találkozásokra. 

 a gyermek és a különélő szülő kapcsolatfelvételét, majd a kapcsolat fejlődését segítse. 

 a családtagok segítése – közvetítés (mediáció) alkalmazásával – abban a folyamatban, amelyben a 
gyermek és a külön élő szülő külső helyszínen, vagy a szülő új otthonában folytathatják a rendszeres 
kapcsolattartást. 
 

 A kapcsolattartási ügyelet célja, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 22 § -a alapján a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 
kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 
biztosítása mellett 

 1. konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy 

 2. az érintettek kérésére, ill. a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás 
(mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a 
megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, vagy  

 3. önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatás nyújtása.  
 

A kapcsolattartás szakmai módszertana 

(alapja: a Kapcsolat Alapítvány által alkalmazott módszerek) 

 

Jelentkezés után egy héten belül levélben vagy telefonon értesítjük mindkét szülőt az első beszélgetés 

időpontjáról. Az első találkozáskor külön-külön beszélgetünk a szülőkkel, hogy megismerjük a 

kapcsolattartásról kialakult véleményüket. Az egyéni beszélgetést követő, immár közös találkozás 

alkalmával a szülők a FESZGYI szakembereinek segítségével megkötik a kapcsolattartási szerződést. 

 

Ez tartalmazza majd azt a kapcsolattartási formát, szintet, amelyben a szülők megegyeztek. Ebben a 

szerződésben írjuk le az előreláthatólag szükséges alkalmak számát, az első szülő-gyermek 

találkozás helyét, időpontját, időtartamát, valamint a találkozások gyakoriságát, körülményeit. 
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A szerződés rögzíti, hogy ellenőrzött, vagy segített kapcsolattartási formában történik-e a szülő-

gyermek találkozás.  

 

Ellenőrzött kapcsolattartásra kizárólag akkor kerül sor, 

 ha a bíróság, vagy a gyámhivatal kifejezetten ezt kérte. 
Folyamatos jelenléttel segített lehet a kapcsolattartás, 

 ha a gyermek nem ismeri még a gondoskodó (látogató) szülőt, vagy nagyon régóta nem látta, 

 ha a gyermek ellenállást mutat a gondoskodó (látogató) szülővel szemben,  

 ha a szülők közötti nehezített kommunikáció terheli a gyermeket. 
Segített kapcsolattartásra akkor kerül sor,  

 ha semleges találkozóhelyre van szükség, 

 ha a szülőknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a láthatás ideje alatt gondoskodjanak a 
gyermekükről,  

 ha segítségre van szükségük a szülőknek és a gyermekeknek ahhoz, hogy megszokják az elválást, a 
különélést, a külön életet,  

 ha a gyermek nevelőszülőkkel lakik, és szükség van egy semleges helyszínre a biológiai szülővel való 
találkozáshoz, 

 ha a gondoskodó (látogató) szülőnek nincs hova vinni a gyermeket kapcsolattartáskor. 
 

Az ellenőrzött kapcsolattartás azt jelenti, hogy a gondoskodó (látogató) szülőn és a gyermeken kívül a 

FESZGYI szakembere is a szobában van. A találkozásról feljegyzés készül. Tapasztalatainkról 

összefoglalót készítünk a gyámhivatal illetve a bíróság részére, amelyet a szülők is megkapnak. 

 

A folyamatos jelenléttel segített kapcsolattartás azt jelenti, hogy a gondoskodó (látogató) szülő és a 

gyermek közötti kapcsolat hosszabb-rövidebb ideig, átmenetileg segítségre szorul, de a szintről szintre 

lépéssel a fejlődés biztosított, a kapcsolat fejlődik.  

 

A szülők közötti megállapodás aláírása után jöhetnek létre a megállapodás szerinti szülő-gyermek 

találkozási alkalmak. A szakemberek a háttérben maradnak, és csak a sikeres találkozás feltételeire 

ügyelnek. Akadozó kapcsolat esetén segítenek elindítani, vagy továbblendíteni a játékot, de nem 

céljuk meghatározó szerepet betölteni a szülők és gyermekek kapcsolatában. 

 

A SZÜLÕ-GYERMEK KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, SZINTJEI: 

I. Ellenőrzött kapcsolattartás: 

I.1. Ismerkedés a FESZGYI-vel, mint helyszínnel 

A gyermek és a gondozó szülő ismerkedik a helyszínnel, és a FESZGYI munkatársaival. Ekkor még a 

gondoskodó(látogató) szülő nincs jelen. 

 

I.2. Játék, szakember folyamatos jelenlétével, esetleg segítségével 

A gyermek a kapcsolattartás ideje alatt a gondoskodó (látogató) szülővel és a FESZGYI 

szakemberével tartózkodik a szobában. A gondozó szülő – mobiltelefon-számát az ügyeletes 

szakembernek meghagyva – elhagyja az épületet és a kapcsolattartás végére jön vissza a gyermekért.  

Az ellenőrzött kapcsolattartás mindaddig ezen a szinten marad, amíg a gyámhivatal vagy a bíróság 

erről másképp nem rendelkezik. 

II. Segített kapcsolattartás: 

II.1. Ismerkedés a helyszínnel 

A gyermek és a gondozó szülő ismerkedik a helyszínnel, és a FESZGYI munkatársaival. Ekkor még a 

gondoskodó (látogató) szülő nincs jelen. 
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II.2. Folyamatos jelenléttel segített kapcsolattartás - semleges helyen 

A gyermek a kapcsolattartás ideje alatt a gondoskodó (látogató) szülővel és a FESZGYI 

szakemberével tartózkodik a szobában. A gondozó szülő – mobiltelefon-számát az ügyeletes 

szakembernek meghagyva – elhagyja az épületet és a kapcsolattartás végére jön vissza a gyermekért.  

 

II.3. Igény szerint segített kapcsolattartás - semleges helyen 

A gyermek nyitott ajtó mellett játszik egy szobában a gondoskodó (látogató) szülővel, az ügyeletes 

munkatárs a segítségükre siet, ha szükségük van valamire. A gondozó szülő – mobiltelefon-számát az 

ügyeletes szakembernek meghagyva – elhagyja az épületet és a kapcsolattartás végére jön vissza a 

gyermekért.  

 

II.4. Rövid kinti program – nyilvános helyen – átadás, visszaadás a FESZGYI-ben  

A gondoskodó (látogató) szülő a gyermeket a Kapcsolattartási Ügyeleten veszi át, kiviszi a városba az 

ügyelet teljes időtartamára (2 óra). A tervezett nyilvános gyermekprogramot előre megbeszéli az 

ügyeletes szakemberekkel és a gondozó szülővel is. A gondozó szülő az ügyelet végére jön vissza, 

hogy gyermekét átvegye. A segített kapcsolattartás arról a szintről indul, ami a gyermek igényének, 

érdekeinek legjobban megfelel. 

 

1.b. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa (családsegítő/esetmenedzser), szakmai 

vezetője és a Kapcsolattartási Ügyeletet működtető kollégák folyamatosan tájékoztatják egymást. 

Minden, a Kapcsolattartási Ügyeletet igénybe vevő, a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ és 

Alapellátási Egység illetékességi területén életvitelszerűen élő gyermek és családja mellé az 

Alapellátási Egység a Központ megkeresésére családsegítő munkatársat rendel mint esetfelelőst, 

segítendő a kapcsolattartások megvalósulását, a különélő hozzátartozóval való kapcsolat újbóli 

felépülését, az esetlegesen egyéb szükséges szolgáltatások igénybe vételét, szükség esetén szociális 

segítőmunkával való támogatását. 

A Kapcsolattartási Ügyelet igénybe vétele előtt az érintett szakemberek esetkonferenciát, illetve, ha 

szükséges, a család részvételével esetmegbeszélőt szerveznek. A Kapcsolattartási Ügyelet 

igénybevételét követően rendszeresen az Ügyelet munkatársai visszajelzést adnak a családsegítőnek 

és esetmenedzsernek valamint a szakmai vezetőnek.  

 

Ha a kapcsolattartásra kötelezettnek felróható okból marad el a láthatás, úgy a FESZGYI Család- és 

Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője értesíti a határozatot hozó szervet. (Bíróság, Gyámhivatal) 

Ha a kötelezett 3 alkalommal nem jelenik meg a gyermekkel a Kapcsolattartási Ügyelet helyszínén, 

úgy a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője gyermekvédelmi intézkedést 

kezdeményez az illetékes járási kormányhivatal gyámügyi osztályán.  

 

2. Ellátandó célcsoport 

 

Gyermek, különélő szülő, egyéb családtagok, akik – a kapcsolattartási ügyeleten kívül valamilyen 

okból – nem képesek zökkenőmentesen lebonyolítani a kapcsolattartást. A konfliktusok 

eredményeként a bíróság és gyámhivatal javasolta a felügyelt kapcsolattartást, melyet a velünk való 

szerződéskötéssel ők is elfogadnak. 
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3. Szolgáltatási elemek, melyeket a fenntartó biztosít 

 

A kapcsolattartási ügyelet időpontja, helyszíne 

 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (Haller u. 50-52.) 
Előre egyeztetett időpontban – szombatonként 10-16 óráig. 

A fenti nyitva tartás 5 család számára tudja a szolgáltatást biztosítani, 2 óra időtartamban. 

Amennyiben új család szeretné igénybe venni a szolgáltatást, úgy várólista alapján értesítést kapnak a 

kezdés időpontjáról.    

 

A fenntartó által biztosított szolgáltatási elem a:  

felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki 

és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll, 

illetve 

tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére 

reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a 

megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, 

amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás 

elkerülésére irányul. 
 

4. A szolgáltatás igénybevételének módja 

 

Bírósági ítélet, végzés, vagy gyámhivatali határozat alapján, amelyben a kapcsolattartás helyszíneként 

a FESZGYI került megjelölésre – azzal a kitétellel, hogy a bíróságok, gyámhivatalok döntésük 

meghozatala előtt a végrehajthatóság érdekében tájékozódnak a FESZGYI Kapcsolattartási 

Ügyeletének aktuális szabad kapacitása és működési rendje felől (nyitvatartási rend, egy család 

számára igénybe vehető időtartam), valamint az illetékességével kapcsolatban. A FESZGYI CSGYJK 

Kapcsolattartási Ügyeletének illetékességét a gyermek, pontosabban annak életvitelszerű tartózkodási 

helye határozza meg, ügyfelünk a gyermek, ezért a kapcsolattartási ügyeleten alapelvünk, hogy ne a 

gyermek utazzon a kapcsolattartása, hanem a jogosult utazzon hozzá; 

 

A szolgáltatást igénybevételét bármely kerületi lakos kezdeményezheti.  

 

A kerületből történő elköltözés esetén, az igénybevétel jogalapja megszűnik és az eset átadásra kerül 

az új lakcím szerint illetékes kapcsolattartási ügyeletnek. Egyes speciális esetben (például, ha csak 

átmenetileg kerül a gyermek más lakóhelyre, vagy ha a gyermek érdeke azt kívánja meg), az 

intézményvezető egyéni mérlegelése alapján, továbbra is biztosíthatjuk a szolgáltatást. 

 

5. Személyi feltételek, feladatkörök 

 

A szolgáltatást 2 fő biztosítja megbízási szerződés alapján: 1 fő szociális munkás, mediátor 

végzettséggel, 1 fő szociális munkás, pszichológus végzettséggel. 

 

Feladatkörök: 

az ügyeletes munkatárs feladata a kapcsolattartás során, hogy biztosítsa a láthatás zavartalanságát, 

elősegítse a megállapodásban foglaltak megvalósulását, valamint a FESZGYI-ben lévő tárgyi 

eszközöket a család rendelkezésére bocsássa; 
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a szolgáltatás működtetésében résztvevő munkatársak a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglalt, a gyermekek jogairól szóló rendelkezések szem 

előtt tartásával, a szülői jogok és kötelességek címszó alatt meghatározottak figyelembevételével 

végzik munkájukat; 

az ügyeletes munkatárs kizárólag a gyermek legfőbb érdekének, jogainak védelme érdekében 

avatkozhat bele a kapcsolattartás eseményeibe. Amennyiben a kialakult helyzet indokolja, a 

kapcsolattartást félbeszakíthatja – a megszakítás okait, körülményeit a feljegyzésben köteles rögzíteni. 

ha bármelyik fél alkoholos állapotban, ill. egyéb drognak minősülő szer hatása alatt érkezik az 

intézménybe, a kapcsolattartás megkezdésére nincsen lehetőség. Ezt a tényt szintén rögzíteni kell a 

feljegyzésben.  

 

A szolgáltatás működtetésében résztvevő munkatársak tevékenységüket mindenkor a Szociális Munka 

Etikai Kódexe elveinek és értékeinek megtartásával végzik.  

 

6. Kötelező adminisztráció 

 

A FESZGYI kapcsolattartási ügyeletének munkatársai a következőképp dokumentálják a családokkal 

végzett munkát: 

 

1. Kapcsolattartási Szerződés 

A szerződésnek a következőket kell tartalmaznia: 

- a kapcsolattartásra jogosult személyek és a kiskorú gyermek(ek) személyes adatait; 
- a bírósági ítélet, végzés, ill. gyámhivatali határozat hivatalos ügyiratszámát; 
- a kapcsolattartás időpontjait; 
- a gyermek kapcsolattartásra történő átadásának, átvételének időpontját, helyét, az átadásra kötelezett 

és az átadásra jogosult személy megnevezését; 
- a kapcsolattartásra biztosított idő elteltével a gyermek átadásának, átvételének időpontját, helyét, az 

átadásra kötelezett és az átvételre jogosult személy megnevezését; 
- a kapcsolattartást akadályozó körülményekről való tájékoztatási kötelezettséget; 
- a szülők kötelességeit a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban; 
- az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjét; 
- a FESZGYI feladatait; 
- valamint minden olyan dolgot, mely a gyermek minden felett álló érdekét figyelembe véve a zavartalan, 

konfliktusoktól mentes kapcsolattartás szempontjából fontos lehet.  
 

2. Feljegyzés a kapcsolattartási ügyeleten történtekről 

A feljegyzésnek a következőket kell tartalmaznia: 

- a feljegyzést készítő ügyeletes munkatárs és az esetgazda nevét; 
- a kapcsolattartáson megjelentek nevét; 
- a szülők, ill. a kapcsolattartásra jogosultak érkezésének és távozásának idejét; 

 

Külön lapon az ügyeletes munkatárs személyes tapasztalatait, észrevételeit a kapcsolattartáson 

történtekről, a szülők (kapcsolattartásra jogosultak) egymás közötti, ill.  

gyermekükkel való viszonyáról, együttműködési készségükről, ill. minden olyan tényről, amely a 

jövőbeni zavartalan kapcsolattartás szempontjából fontos lehet.  

 

A kapcsolattartás idejének lejártakor az ügyeletes munkatárs és a szülők, ill. a kapcsolattartásra 

jogosult személyek a feljegyzést aláírásukkal hitelesítik, jelenlétüket igazolják. 
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3. Esetdosszié az egyes családokról 

Tartalmazza: 

- a FESZGYI és a család között kötött megállapodást; 
- a FESZGYI CSGYJK adatkezelésre és adatvédelemre vonatozó, az ügyfelek által megismert és aláírt 

tájékoztatótóját; 
- a FESZGYI CSGYJK, az ügyfelek által aláírt együttműködési nyilatkozatát; 
- a bírósági vagy gyámhivatali végzést; 
- a kapcsolattartási ügyeleten készült feljegyzéseket;  
- az esetlegesen iratbetekintésre vonatkozó, az intézményvezető által elbírált kérelmet; 
- az esetfelelős családsegítő/esetmenedzser nevét és elérhetőségét. 

 

7. Rendelkezésre álló tárgyi feltételek 

 

A FESZGYI a következő infrastruktúrát tudja a kapcsolattartási szolgáltatást igénybevevő családok 

részére biztosítani: 

- „váróterem” – várakozásra, beszélgetésre és játékra is alkalmas 
- 2 ügyfélfogadó szoba 
- adminisztrációs szoba 
- teakonyha 
- 2 WC, mosdó  

 

A FESZGYI mindazon játékok, könyvek, egyéb eszközök birtokában van, melyek segítik az oldott, 

kötetlen szabadidő eltöltést.  

 

Készült: 

- a Kapcsolat Alapítvány honlapján talált információk alapján (www.kapcsolatalapitvany.hu) 
- a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központ szakmai anyagai alapján  

 

Kapcsolattartási házirend 

A kapcsolattartási ügyelet nyugodt, semleges hely a gyermekek számára, hogy külön élő szüleikkel, 
rokonaikkal barátságos, otthonos környezetben találkozhassanak. Amit kínálunk: a gyermekek 
életkorának megfelelő játékok, mesekönyvek, teázási lehetőség, önkéntes segítségnyújtás. Amit 
kérünk: tartsa be Ön is a házirendet!  

1. Nyitva tartás: előzetes időpont egyeztetés után szombatonként 10-16 óráig. 
2. A szülők* írásbeli megállapodás nélkül a FESZGYI helyiségeit találkozás céljára nem vehetik igénybe.  
3. Bírósági határozattal a FESZGYI kapcsolattartási szolgáltatásához küldött családok esetében is csak a 

két szülő és az intézmény szakembere által megkötött megállapodás után vehető igénybe a 
szolgáltatás. 

4. A gondozó szülő és kísérői a kapcsolattartás teljes idejére elhagyják a kapcsolattartási ügyelet 
területét.  

5. A gondozó szülő távozásakor a FESZGYI ügyeletes munkatársainak megadja mobiltelefonszámát, 

vagy azt a telefonszámot, amin a kapcsolattartás ideje alatt  szükség esetén – elérhető.  
6. A gondoskodó (látogató) szülő minden esetben nyitott ajtónál találkozik gyermekével. 
7. A FESZGYI helyiségeiben csak a szülők közötti megállapodásban szereplő személyek tartózkodnak.  
8. Ha a gondoskodó (látogató) szülő a kapcsolattartás idejére gyermekének enni-innivalót hoz – 

amennyiben ehhez a kapcsolattartási szerződés szerint joga van – a FESZGYI munkatársaitól kérhet 
ehhez tányért, poharat.  

9. Távozáskor a játékokat el kell pakolni. A helyiségeket ugyanolyan rendben kell átadni az 
ügyeleteseknek, ahogy ezt megkapták. Ez minden esetben a gondoskodó (látogató) szülő felelőssége.  

10. A FESZGYI számítógépeit a szülők és a gyermekek csak a kapcsolattartási ügyeleten szolgálatot 
teljesítő munkatárs engedélyével használhatják.  

http://www.kapcsolatalapitvany.hu/
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11. A kapcsolattartás ideje alatt sem a gyermek, sem a gondoskodó (látogató) szülő nem használhatja a 
mobiltelefonját.  

12. Ha a gondoskodó (látogató) szülő a gyermek előtt becsmérlő kifejezéseket használ a gondozó szülőre, 
a találkozót másodszori figyelmeztetés után megszakítjuk.  

13. A kapcsolattartási ügyeleten ittas, drogos állapotban megjelenő szülőt hazaküldjük. 
14. Az agresszív, más módon provokatív, a kapcsolattartási ügyelet nyugodt, otthonos, biztonságos 

légkörét és sikeres működését veszélyeztető magatartás a találkozások azonnali leállítását vonhatja 
maga után. 

15. A kapcsolattartási ügyeleten tartózkodó szülőket és gyermekeket nem interjúvolhatják meg a média 
munkatársai. Sem videó, sem fényképfelvétel nem készülhet róluk a nyilvánosság számára.  

 
*Ebben a szövegben a szülő szó jelöli az anyát, az apát és minden olyan személyt, akinek lényeges 
szerepe van a gyermek fejlődésében. 

 

Ügyeletes munkatárs neve:……………………………. 
Esetgazda (családsegítő/esetmenedzser) neve: …………………………. 
Dátum:………………………………………………… 
 

FELJEGYZÉS 
 

A kapcsolattartás ideje: ………………………………………………………. 
A gyermek(ek) neve: ……………………………………………………….. 
Kapcsolattartásra kötelezett:…………………………………………………. 
Kapcsolattartásra jogosult: ………………………………………………… 
 
Kapcsolattartásra kötelezett érkezett: …… óra ……perc 
Távozott: ……. óra ……….perc 
Kapcsolattartásra jogosult érkezett: ……... óra ……. perc  
Távozott: ……óra ………. perc 
 
A fentieket aláírásommal igazolom: 
 
kapcsolattartásra kötelezett   kapcsolattartásra jogosult  
 
A FESZGYI nevében: 
……………………………………. 
 

Kapcsolattartási szerződés 

Mely létrejött egyrészt: 
…………………………………………………………………… kapcsolattartásra kötelezett 
(Születési hely, idő: ………………………………………………. 
Anyja neve:…………………………………………………………… 
Lakcím:………………………………………………………………. 
Tel.:……………………………………………………………….) 
másrészt:……………………………………………………………………… kapcsolattartásra jogosult 
(Születési hely, idő: …………………………………………………. 
Anyja neve:…………………………………………………………….. 
Lakcím:………………………………………………………………….. 
Tel.:…………………………………………………………………...) 
Harmadrészt a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ között kapcsolattartási ügyelet biztosítása 
céljából. 
A szerződés tárgya  ………………………………………………………… nevű 
(szül. hely, idő: ……………………………., a.n.: ………………………………), 
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illetve  ………………………………………………………………………… nevű 
(szül. hely, idő: ………………………., a.n.: …………………………………), 
illetve  ………………………………………………………………………… nevű 
(szül. hely, idő: …………………………., a.n.: ……………………………………) 
gyermekkel történő kapcsolattartás körülményeinek meghatározása. 
A szerződő felek a ……………………………………. sz. bírósági/gyámhivatali határozat alapján a 
következőkben állapodnak meg: 

1. A kapcsolattartás időpontja: …………………………………………………….. 
2. A kapcsolattartás helyszíne:………………………………………………. 
3. Az átadásra kötelezett: …………………………………………………….. 
4. Az átvételre jogosult: ……………………………………………………… 
5. A kapcsolattartásra biztosított idő elteltével a gyermek/ek átadásának, átvételének ideje: 

………………………….…………………..………….., 
helye:……………………………………………….………………..…….. 
erre jogosult személyek: ……………………………………………………… 
 

6. A kapcsolattartást akadályozó körülményekről való tájékoztatási kötelezettség: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendje: 
Amennyiben a kapcsolattartásra jogosult nem jelenik meg a Kapcsolattartási Ügyelet helyszínén, úgy 
pótlásra nincs mód. Ha a jogosult előre lemondja a találkozót, abban az esetben sincs pótlásra 
lehetőség. 
Amennyiben a kapcsolattartásra kötelezett számára felróható okból marad el a láthatás, úgy a 
FESZGYI Gyermekjóléti Központ intézményvezetője értesíti a határozatot hozó szervet (Gyámhivatal, 
Bíróság). Természetesen, ha betegség miatt marad el a láthatás, úgy orvosi igazolás bemutatását 
követően pótidőpontról a Kapcsolattartási Ügyelet munkatársai tájékoztatják a feleket. Amennyiben a 
kapcsolattartásra kötelezett nem jelenik meg a pótidőpontban, úgy újabb időpontot jelölünk meg. 
A kapcsolattartási ügyelet munkatársai a pótidőpontról legalább egy héttel korábban értesítik a feleket. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Egyéb, a szerződő felek számára fontos kérdések: 
………………………………………………………………………………………………………………………  

9.  A kapcsolattartás módja a szerződő felek megállapodása szerint/határozatban foglalt kötelezés 
alapján (aláhúzandó): 
ellenőrzött kapcsolattartás     folyamatos jelenléttel segített kapcsolattartás     segített kapcsolattartás 
 
A FESZGYI vállalja, hogy a szerződésben rögzített feltételekkel biztosítja a felek részére az 
kapcsolattartás személyi és tárgyi feltételeit. 
 
A szerződő felek vállalják, hogy a kapcsolattartást akadályozó körülményekről a FESZGYI 
kapcsolattartási ügyeletével foglalkozó munkatársát előzetesen (legalább 2 munkanappal az esedékes 
napot megelőzően) értesítik. 
 
Abban az esetben, ha bármelyik fél a kapcsolattartás előre meghatározott időpontjában nem jelenik 
meg, és erről nem tájékoztatta sem a másik felet, sem az intézmény munkatársát, úgy a másik fél 30 
percnél hosszabb várakozásra nem kötelezhető. 
 
Jelen szerződés aláírása előtt megkaptam a Kapcsolattartási Ügyelet házirendjét, melyet 
áttanulmányoztam, s aláírásommal jelzem annak elfogadását. 
 
Az Ügyelet három hónapos (6 alkalom) igénybevétele után az Ügyelet munkatársai a gyermekkel, 
szülőkkel egyeztetve a kigondozásra vagy az Ügyelet következő három hónapra való igénybevételére 
tesz javaslatot, majd a kapcsolattartás további módjáról döntenek. 
 
Az Ügyeletből való kigondozás (külső helyszínen programok megvalósítása, a különélő szülő 
otthonában való találkozások) feltétele, hogy a szülők a helyzet megoldása érdekében együttműködve 
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törekedjenek a valós megegyezésre és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az Ügyeletből 
való kigondozás sikeres legyen. A szülők elfogadják az Ügyelet céljait, nevezetesen a gyermek és a 
különélő szülő kapcsolatfelvételének, majd a kapcsolat elmélyítését, és az Ügyeleten kívüli 
kapcsolattartás szükségességét. Ennek érdekében a kötelezett vállalja, hogy gyermekét, a felek 
egyeztetése után, elengedi a külső helyszínekre, a programnak megfelelő öltözéket, stb. biztosítja. A 
jogosult vállalja, hogy gyermekével egyeztetve annak életkorának megfelelő programot szervez külső 
helyszínen, és a programot, az utazási költséget, stb. állja. 
 
A Kapcsolattartási Ügyeletre vonatkozó egyéb szabályokat a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti 
Központ szakmai programja tartalmazza, melyet a Kapcsolattartási Ügyelet helyszínén megtekintésre 
a szülők elkérhetnek az Ügyelet munkatársaitól. 
 
Felek kijelentik, hogy „Adatkezelési tájékoztató „Kapcsolattartási ügyelet” adatkezelési 
tevékenységhez”-t megismerték, azt tudomásul vették, továbbá az Intézmény által végzett 
adatkezelési tevékenységekkel összefüggő tájékoztatást megkapták, így tudomásuk van az 
adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő személyéről, elérhetőségeiről, a személyes adatonkénti 
adatkezelés jogalapjáról és céljáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezeléshez kapcsolódó 
jogaikról, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről. Tudomásuk van arról, hogy a Ferencvárosi Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága az adatkezelési tevékenységeiről nyilvántartást vezet, 
mely adatkezelési tevékenységek nyilvántartása az adatkezelési tevékenységekkel összefüggő 
adatkezelési tájékoztatókkal együtt elérhető elektronikusan az Intézmény honlapján, illetve papír 
alapon az egyes telephelyeken.  
 
Budapest, 201... …………………………… 
 
…………………………………… …………………………………… 
kapcsolattartásra jogosult       kapcsolattartásra kötelezett 
 
A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központja részéről: 
 
…………………………………………    PH 

 
3.10. A Program módosítása 2019. július 1. napján lép hatályba. 
  

Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 

 
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
 
23./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi 
munkaterve 
 152/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 152/2019. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
 
 



35 
 

245/2019. (VI.27.) sz. 
Határozat 

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

 
2019. szeptember 5. 

 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
3./ Bölcsődei és óvodai ellátás fejlesztését megalapozó tanulmány terv 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására 

Előterjesztő: Mészáros László, a KEN elnöke 
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 
5./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 

Előterjesztő: Illyés Miklós, az ESZSB elnöke 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

 
2019. október 

 
Alakuló ülés 

Mötv. 43. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé 
válását követő tizenöt napon belül tartja meg. 

 
1./ A Budapest Főváros IX. Kerületi Helyi Választási Bizottság beszámolója a 2019. évi önkormányzati választás 

tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
2./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester 
 
3./ A polgármester illetményének megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Alpolgármesterek választása, illetményük megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Bizottságok megalakítása, és tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: polgármester 
 

2019. november 14. 
 

1./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban) 
Előterjesztő:  polgármester 
Tárgyalja: bizottság 
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2./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása 
(egyfordulóban) 

Előterjesztő:  polgármester 
Tárgyalja: bizottság 

 
3./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2019/2020. nevelési évre 
vonatkozóan 

Előterjesztő: területért felelős alpolgármester 
Tárgyalja: bizottság 

 
4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési 
intézmények (Óvodák) 2018/2019. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2019/2020. nevelési év 
munkaterveinek véleményezése 

Előterjesztő: területért felelős alpolgármester 
Tárgyalja: bizottság 

 
5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjainak 
megválasztására 

Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 

Előterjesztő: polgármester 
 
7./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

Előterjesztő: bizottság elnöke 
Tárgyalja: bizottság 

 
2019. november 28. 

 
Közmeghallgatás 
 

2019. december 12. 
 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ 2020. évi éves ellenőrzési terv 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
Tárgyalja: bizottság 

 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
 



37 
 

24./ A Tega-Bau Kft. felülvizsgálati kérelme a Kp/18393/2019/XXX. számú polgármesteri döntés ellen 
(Sürgősségi javaslat) 

169/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 169/2019. számú előterjesztés „B” határozati 
javaslatáról. 
 
246/2019. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tega-Bau Kft. (székhelye: 
1096 Budapest, Lenhossék u. 40.) felülvizsgálati kérelmének nem ad helyt, a Kp/18393/2019/XXX. számú 
polgármesteri döntést helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
25./ Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető 
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 

170/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 170/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
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 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
26./ Az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos felvonulási terület kialakítására vonatkozó közterület-használati 
kérelem (Sürgősségi javaslat) 

171/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
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Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Tega-Bau Kft. felülvizsgálati kérelmét nem tárgyalta a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság, mert az egy polgármesteri döntés volt, és utána a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az 
M3 rekonstrukciójával kapcsolatos előterjesztésben a Bizottság a 3. számú mellékletnek megfelelő „I/C” 
határozati javaslatot fogadta el azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az érintett pavilon kapcsán felmerül 
bármilyen költség, az semmiképpen nem terhelheti az Önkormányzatot, a kivitelezőnek kell a költséget állnia. Ezt 
javasolja a Bizottság elfogadásra a Képviselő-testületnek is.  
 
Szilágyi Zsolt: Tegnap nem tettem fel azt a kérdést, hogy ha a 3. határozati javaslatot hagyjuk jóvá, akkor a BKV 
képviselője azt mondta, hogy a SPAR -ral szemben lévő rész teljesen átjárhatatlan lenne, és a 181-es buszt is át 
kellene helyezni. Hova kerülne át? Az ott lakóknak, a gyalogosoknak ez mekkora kerülő lenne, ha erről 
döntenénk?  
 
Sipos Mátyás: Ez a terület a közműépítés miatt eleve le lesz zárva néhány hónapra, ennek megfelelően lett 
megtervezve az ideiglenes forgalomtechnika. A buszmegálló át lenne helyezve a Dési Huber utcába erre az 
időszakra. Megvan a Budapest Közút forgalomtechnikai részlegének a hozzájárulása ehhez a megoldáshoz, ez 
korábban már jóvá lett hagyva. 
 
Intzoglu István: Azért a buszmegállóval kapcsolatban vannak fenntartásaim, mivel jelenleg is két buszmegálló 
van ott. Miképpen oldódik meg a telepítésük? Hol fog ez elférni a Dési Huber utcában? Sok helyünk azért nincs, 
ha körbenézünk. Úgy emlékszem, hogy valamilyen tervek alapján ezt láttam. Annál jobb megoldást nem látok, 
mint amit a bizottság elfogadott.  
 
Sipos Mátyás: Ezt elég nehéz lenne szóban, tervek nélkül elmagyarázni, de jóváhagyott ideiglenes 
forgalomtechnikánk van erre a változatra. A közműépítés miatt eleve oda kellett volna telepíteni a 
buszmegállókat.  
 
Dr. Bácskai János: Mint előterjesztő és érdeklődő képviselő mondom: a bizottsági ülések az ilyen kevésbé 
érthető helyzetekre vannak, amikre azt mondja, hogy nem tudja most megmutatni. Van kivetítő, bonyolult 
technikai eszközök, amikkel meg lehet mutatni azt az elfogadott forgalomtechnikát, amire hivatkozik, és akkor 
lehet, a képviselő is megértené. Az előterjesztésben van egy mondat, ami felkeltette az érdeklődésemet: 
„Kérelmező jelezte, hogy az árusító pavilonokhoz mind a három változat esetén folyamatos elérhetőséget 
biztosít. Egyetlen – magántulajdonú – pavilon az állomás felújítási munkák kapcsán biztosan útban lesz. Ez az 
Ecseri szervizút, két vasbeton lépcsőfeljáró közötti északi szélső fa pavilon. A többi pavilon is időszakosan 
érintett lesz az áramellátási és elektromos rendszerek, berendezések felújítása, illetve cseréje miatt.” Az 
„időszakosan” mit jelent „forintálisan”? Adott esetben milyen kártérítési igénnyel léphetnek fel a pavilonok? Mi 
lesz a két vasbeton lépcsőfeljáró közötti északi szélső fa pavilonnal? Az Önkormányzat kötött vele egy közterület-
foglalási megállapodást, ami valamekkora időszakra szólt. Vele mi lesz? 
 
Sipos Mátyás: A két lépcső között 3 darab pavilon van. Ebben Fornetti-t árultak, de jelenleg nincs üzemben, 
nem működik, átalakítás alatt áll. Azt jelenti, hogy útban van, hogy a lépcső mellett a födémbe nekünk 2 métert le 
kell vésni, és át kell alakítani, majd a szigetelés rendes kialakítása miatt még kb. 1 méterre van szükségünk. Ezt 
jeleztük az Önkormányzatnak, a pavilont 1-1,5 méterrel kell odébb helyezni, ez az Önkormányzatnak pénzébe 
nem kerülhet. Azt jelenti, hogy a többi pavilon időszakosan érintett lesz, hogy a lépcsők szerkezetéhez hozzá van 
rögzítve egy-egy acéloszlop, és ezen megy fel az áram, ami ellátja árammal az összes pavilont. Ezeket az 
oszlopokat időlegesen el kell távolítani, mert a lépcsők mellvédeit le fogjuk burkoltatni. Időlegesen felállítunk oda 
egy másik oszlopot, hogy a pavilonok üzemelése folytatható legyen, de elképzelhető, hogy 1-2 napra vagy 
néhány órára ez problémát okozhat. Lehetséges, hogy át kell kötni bizonyos kábeleket. Ez csak egy minimális 
időszakot ölelhet fel, de nem tudjuk még pontosan, hogyan lesz végrehajtva. Az áramellátásnak ezt a módját 
időlegesen meg kell szüntetni, mert különben nem tudjuk leburkolni a lépcső környezetét. 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm a kimerítő választ, de nem erre voltam kíváncsi. Érdekes volt megtudni, hogy 
fogják ezt csinálni, és nyilván sokan oda is fognak menni megnézni, hogy ez a műszaki megoldás hogyan 
működik. A képviselőtársaimat sokkal inkább az érdekli, hogy mit fog a pavilontulajdonos nekünk mondani, 
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mennyi közterület-használati díj elengedést kér, és ez még a jobbik eset. Mi lesz azzal az egy pavilonnal, ami 
most nem működik, de ha hosszabb időre ellehetetlenedik a működése, akkor milyen kártérítési igénnyel fog 
fellépni? Erre Ön nem fog tudni válaszolni szerintem, de ha tud, azt megköszönöm. 
 
Sipos Mátyás: A hivatali kollégákkal felvettük a kapcsolatot, jeleztük ezt a problémát, és úgy tudom, hogy a 
pavilon tulajdonosával egyeztettek.  
 
Szili Adrián: A pavilon tulajdonosával érintettsége miatt előzetesen tárgyalások és egyeztetések már folytak. A 
BKV Zrt. részéről megnyugtató válasz érkezett, hogy semmiben nem fognak károsulni, sem a működésükben, 
sem az energiaellátásukban. 1-1,5 méterrel lesz arrébb helyezve, ennyit tudunk előzetesen, és minden ezzel 
kapcsolatos költséget – ezt a bizottsági ülésen is részletesen kitárgyaltuk – vállalják. 
 
Dr. Bácskai János: Irodavezető Úr! Nem kaptam választ a feltett kérdésre. Megismételte ugyanazt, amit 
hallottunk a BKV szakemberétől. Mi lesz azzal az egy pavilonnal? Van egy szerződése valameddig. Nem akarok 
ötletet adni, bár a jegyzőkönyvbe bekerül. Ha kártérítési igénnyel lép fel, akkor arra mi a válasz? 
 
Szili Adrián: Az előzetes egyeztetések alapján a működésében semmilyen hátráltatás nem lesz, a BKV Zrt. 
megnyugtatta, ugyanolyan jogviszonyban fogja folytatni a munkáját 1-1,5 méterrel arrébb. Ez csak az „I/C.” 
változat elfogadása esetében „él”.  
 
Dr. Bácskai János: Kinek higgyünk? Az előterjesztés szövegének, vagyis magamnak? Azt írtam le – mert én 
vagyok az előterjesztő –, hogy a „munkák kapcsán biztosan útban lesz”. Ez akkor a működését egyértelműen 
nem fogja zavarni? Akkor reméljük. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 171/2019. számú előterjesztés „I/C.” 
határozati javaslatáról, azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett pavilon kapcsán felmerülő bármely költség az 
Önkormányzatot nem terhelheti, mindennemű költséget a kivitelezőnek kell állnia. 
 
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 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
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Kállay Gáborné: 2019. június 29-én, szombaton 14.00 órától XVI. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál lesz a 
Ferencvárosi Művelődési Központban: Ferencvárosi népi zenekar, Romano Glaszo együttes. Június 26-án 
indultak a Játszószerdák, minden szerdán 10.00 órától, Nefelejcs Bábszínház, Aranyszamár Bábszínház, 
kézműveskedés, Fabula Bábszínház, Napraforgó Meseszínház előadásai lesznek augusztus 7-ig a József Attila-
lakótelepen, a Nagyjátszótéren. Július 10-én indulnak a szabadtéri filmvetítések esténként 21.00 órától. Szünidei 
programok a Ferenc téren: Játszócsütörtökök július 4-től augusztus 8-ig 10.00 órától: Hahota Gyermekszínház, 
Batyuszínház, Kőhalmi Ferenc bűvész, Magyar Népmese Színház műsoraira sok szeretettel várunk mindenkit! 
Esténként Zenés estek a Ferenc téren. Jazz koncerttel, Amszterdami Szimfonikus Zenekarral, KOLO 
Táncszínházzal, irodalmi koncertekkel 18.00 órától. Augusztus végén Bakáts Feszt a szokásos helyen, itt a 
Bakáts téren. Lesz Muzsikás Együttes, Marko Markovic Brass Band, Budapest Bár. Szeretettel várunk Mindenkit 
a nyári programokra! 
 
Dr. Bácskai János: Az önkormányzati választás miatt egy kötelező képviselő-testületi ülés még lesz augusztus 
20-31. között. Attól függ, hogy melyik napra tűzik ki a választás időpontját, hiszen a Helyi Választási Bizottságot 
meg kell választanunk. Kellemes pihenést kívánok és mindenkivel egészségben találkozzunk ősszel is! Zárt ülést 
rendelek el. 
 
 
27./ Javaslat a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására 
 150/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja 
le. Az ügy érdemében hozott határozatok nyilvánosak. 
 
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 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
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 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
A 28. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 251-273/2019. (VI.27.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.18 órakor bezárom.  
 

k.m.f. 
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