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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Gazdasági Bizottság 2019. augusztus 14-én 

13.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
  Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Mezey István elnök, 
  Mészáros László,  
  MathauserTünde, 
  Dr. Nagy Attiláné tagok. 
 
Hivatal részéről: Dr. Riskó György irodavezető, Puskás László irodavezető-helyettes, Dr. Világos István 
csoportvezető, Janitz Gergő csoportvezető, Gál Antal csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.  
 
 
Mezey István: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság tagjait és köszönöm, hogy ebben a nyári időszakban is 
rendelkezésre álltak, illetve köszöntöm a Hivatal dolgozóit is. Mivel rendkívüli ülés van, nincs lehetőség más 
napirendi pontot felvenni. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Napirend 
előtt van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
GB 139/2019. (VIII.14.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Budapest, IX. Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti ingatlan (hrsz.: 38265) 2 évre szóló sportcélú 
hasznosításának ügye 

Sz-277/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére 

Sz-278/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján 

Sz-279/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A Budapest, IX. Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti ingatlan (hrsz.: 38265) 2 évre szóló sportcélú 
hasznosításának ügye 

Sz-277/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mezey István: Ahogy az előterjesztésben szerepel, az első sikertelen pályázat után most elvileg egy sikeres 
pályázat van a Bizottság előtt, ugyanakkor olyan tényezők kerültek napvilágra, ami alapján nem tudom javasolni, 
hogy eredményt hirdessünk a pályázatban. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-277/2019. sz. 
előterjesztés „B” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 140/2019. (VIII.14.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX., Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti, 38265 hrsz-ú, 12566 m2 
alapterületű ingatlan 2 év határozott időre szóló sportcélú hasznosítására kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 
Határidő: 90 nap   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester   

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr 
elhelyezésére 

Sz-278/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mezey István: A rendőrség állományában lévő előző bérlő, ha jól tudom nyugdíjazásra került, és … adott be 
kérelmet. Kérem, támogassa a Bizottság. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-278/2019. sz. 
előterjesztés a határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 141/2019. (VIII.14.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányságon 
dolgozó Á.A. részére 2019. szeptember 1. napjától 5 év határozott időre, a Budapest IX. kerület … szám alatti, 2 
szoba, 50,36 m2 alapterületű összkomfortos lakást szolgálati lakásként bérbeadja. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján 
Sz-279/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mezey István: Az Imre utca 4. szám alatti ingatlan kiürítése okán adott egy kérelmező, akinek a lakhatását nem 
tudja megoldani az eredeti tulajdonos, viszont miután az ingatlan értékesítésre került, ebben a bérleményben 
tovább nem maradhat. Az Önkormányzat jelen határozati javaslattal nyújtana neki segítséget, mint szociális 
alapon bérbe adható lakás. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-279/2019. sz. előterjesztés a 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GB 142/2019. (VIII.14.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági Bizottság javasolja a Polgármesternek S.I. részére a Budapest IX. kerület …. szám alatti 2 szoba, 
67,30 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakás egy év határozott időre történő bérbeadását. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mezey István: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

  Mezey István 
Mészáros László                             elnök 
   bizottsági tag             
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 


