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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által  

2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Illyés Miklós, Intzoglu István, Dr. 
Kulpinszky Eleonóra, Mészáros László, Pál Tibor, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt képviselők, 
 
Dr. Bácskai János polgármester, 
Kállay Gáborné alpolgármester, 
Zombory Miklós alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, 
Dr. Hosszú Károly aljegyző. 
 
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Berner József, Bucsai Tímea, Dr. Enyedi Mária, Halmai András, Janitz 
Gergő, Dr. Kasza Mónika, Kovács Henriett, Dr. Kelemen Miklós, Dr. Mizsák Ildikó, Nyeste-Szabó Marianna, 
Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Szűcs Balázs, Talapka Gergő, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács 
Györgyi, T. Zuggó Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Dr. Princzkel-Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának 
vezetője, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. igazgatója, Gedeon 
Andor - FESZGYI igazgatója, Dr. Martos Dániel – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató helyettese, Dr. Mechler 
András – FESZ KN Kft. igazgató-helyettese, Kerek András – Ferencvárosi Művelődési Központ igazgató-
helyettese, Dobos Béla – Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. 
vezető jogtanácsosa, Berecz Dénes – FESZGYI Családmentori Iroda vezetője, Csonka Gyula – nemzetiségi 
tanácsadó, Flender Éva – könyvvizsgáló, Rácz László – közbiztonsági referens, Veres László – sajtófőnök, 
Ferenczy Lászlóné, Kvacskay Károly, Dr. Nagy Attiláné, Péter Lajos külsős bizottsági tagok, Nagy Anikó, Hantos-
Jarábik Klára pályázó. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, és vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést 15.05 órakor megnyitom. Javaslom, 
hogy a Képviselő-testület vegye le napirendjéről a kiküldött meghívó szerinti 16. napirendi pontot, a 29/2017. sz. 
– ”Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelmek” 
című – előterjesztést. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
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38/2017. (II.16.) sz. 
Határozat 

 
Napirend: 
 
1./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei intézményvezető feladatainak ellátására benyújtott 
pályázatok elbírálása 

31/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
2./ I. A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. 
(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban) 
     II. A Képviselő-testület 18/2017. (I.26.) számú határozata 4. pontjának kijavítása 

33/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. forduló) 

2/3-4/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Javaslat a 2017. évi elidegenítési címjegyzékre 

30/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések 
megkötésére, illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására 

41/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése 

32/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Ferencváros Kulturális Koncepciójának (2017-2022) elfogadása 

34/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet jóváhagyására (egyfordulóban)  

35/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendeletének 
megalkotására (I. forduló) 

37/2017., 37/2/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
10./ A József Attila-lakótelep KÉSZ készítése tárgyú tervpályázati kiírás jóváhagyása 

38/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására 

42/2017., 42/2/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
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12./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" 
alapján megnyert pályázat önrészének biztosítására 

28/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
13./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2017/2018. 
nevelési évre 

25/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
14./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi támogatási szerződésének módosítására 

23/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
15./ Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kérelme 

43/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
16./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási 
engedélyokirat módosítása 

24/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
17./ Magyar Telekom Nyrt. „Harsonások” köztéri szobor közterületen történő elhelyezési kérelme 

22/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
18./ Térfelügyeleti kamera elhelyezése 

44/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
19./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására 

40/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Baranyi Krisztina: Két dologról szeretnék beszélni. Először szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a FEV IX. 
által ellenem - jó hírnév megsértése miatt - indított perben immár másodfokon, jogerősen is nyertem. Ebben 
semmiféle meglepetés nincs, viszont abban annál inkább, hogy az érintett társaság igazgatója – ha jól hallottam 
– élő rádióadásban az ellenkezőjéről tájékoztatta Polgármester urat. Azt hiszem, hogy egy ilyen cég vezetőjének 
– ha ez valóban így történt, hogy félretájékoztatta a polgármestert – minimum a lemondása lenne a helyes. Ha 
szeretnék, akkor az összes Képviselőtársamnak átküldöm a jogerős bírósági ítéletet, mert mikrofonon kívül 
Polgármester úr már hazugsággal vádolt engem. Átküldöm a bírósági ítéletet, hogy a saját szemükkel 
győződhessenek meg erről. 
A másik ügy, hogy az egész város tele van az Olimpiát népszerűsítő óriásplakátokkal, hirdetésekkel, közlekedési 
eszközökön, üzleteken, mindenhol láthatóak. Talán Önök közül többen is látták, hogy a Lurdy-ház 
bevásárlóközpont teljes homlokzatát elfoglalja egy ilyen olimpiai hirdetés. Ezzel az az egy probléma van, hogy 
Ferencváros Tervtanácsa két indokkal nem javasolta a kihelyezését – ott voltam az ülésen -, egyrészt, hogy nem 
felel meg a rendeletünknek, hiszen ilyen felületen kereskedelmi reklámozást engedélyez, vagy kulturális 
esemény 30 napig tartó reklámozását. Nyilvánvalóan az utóbbi feltételbe nem fér bele egy „pszeudo-olimpia” 
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reklámozása, hiszen egyrészt nem kulturális esemény, másrészt pedig még meg sem nyertük a megrendezés 
lehetőségét. Ennek ellenére Polgármester úr saját hatáskörben engedélyezte ennek az óriási matricának a 
kihelyezését, szemben a szakmai grémium véleményével, amiben – ne felejtsük el – Siklósi Mária is jelen van, a 
Nemzeti Színház tervezője. Ilyenkor az a kérdés merül fel, hogy rendeletre nincs szükség vagy bizottságra. 
 
Dr. Bácskai János: Nem kötelező napirend előtti felszólalásra válaszolni, de néhány megjegyzést tennék a 
Képviselő asszony felszólalásához. Ön ferencvárosi képviselőnek tartja magát? Ön jó ferencvárosi képviselőnek 
tartja magát? Ön szerint az Olimpia nem kultúra? Azért is merem megkérdezni ezeket, mert Ön - jó szokásához 
híven - folytatja a „hazugságáradatát”, és meg is teheti, mert erről most már első- és másodfokú bírósági ítélete is 
van. Ön nem nyert meg semmit szerintem, hanem lehetőséget kapott arra, hogy a hazugságot tartalmazó 
minősítő kijelentéseit véleménynyilvánításnak lehessen nevezni a mai Magyarországon. Például amikor azt állítja 
a Facebook oldalán: „Ferencvárosban jó ideje folyik a közvagyon elherdálása, kiárusítása, jelentős kárt okoz 
ezzel a fideszes vezetés a kerület lakóinak.” Ön ezt büntetlenül teheti, mert ez csak véleménynyilvánítás. Azt 
gondolom, hogy akik jelen vannak, el tudják dönteni, hogy a bíróságnak van igaza vagy a józan 
ítélőképességnek, a magyar nyelv azon szabályainak és jelentéstartalmának, amit szüleinktől, illetve az iskolában 
tanárainktól megtanultunk. Természetesen a bírósági ítéletet tiszteletben tartjuk, nyilván a FEV IX. Zrt. is, aki a 
pert indította Ön ellen, de ettől függetlenül felháborítónak tartom, hogy itt tartunk ma, és azt hittem tudok 
magyarul. Idézek a bírósági végzésből: „A fent kifejtettek alapján az alperesi – Baranyi Krisztina – álláspont 
szerint a vitatott ingatlanértékesítéssel kapcsolatban a mutyi, a tisztességtelen, és minden egyéb alperes által 
használt jelző a véleménynyilvánítás alkotmányos szabadsága által védett szólás, ténybeli alapokkal rendelkező 
ítélet, amely különösen tekintettel a Ptk. 244. szakaszára, az Alaptörvény IX. cikk. (1) bekezdésére, és annak 
alkotmánybírósági értelmezésére, a felperes jó hírnévhez való jogának megsértésére nem alkalmas.” Így szól az 
ítélet, tiszteletben tartjuk. Az viszont mégiscsak felháborító a számomra, és Ferencváros Önkormányzata 
továbbra sem fog részt venni olyan komédiákban, ahol adott esetben a Ferencvárosi Önkormányzatnak kellene 
olyat állítania, ami nincs. Nem Önnek kell bizonyítani a hazugságait, hanem nekünk kellene állítani, ami nincs. 
Ezt felháborítónak tartom, és visszautasítom Ferencváros nevében. Arra kérem Képviselő asszonyt, hogy ha jó 
ferencvárosi képviselőnek tartja magát, akkor csak olyat állítson, ami igaz és bizonyítani is tudja. Ön nem nyert a 
bíróságon. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
Dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el. 
 
Az 1. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 39-43/2017. (II.16.) sz. határozatok a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Dr. Bácskai János: A nyílt ülést ismételten megnyitom. Kérem, hogy hívjuk be Hantos-Jarábik Klárát. 
 
Hantos-Jarábik Klára pályázó megérkezett az ülésterembe. 
 
Dr. Bácskai János: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az eredményes pályázat alapján Hantos-Jarábik Klárával 2017. március 1. napjával határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyt létesít közművelődési szakember munkakörben, 4 hónap próbaidő kikötésével, és 
2017. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig, 3 éves határozott időtartamra megbízza a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói feladatainak ellátásával. Ismételten gratulálunk! 
 
Hantos-Jarábik Klára pályázó elhagyta az ülésteremet. 
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2./ I. A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban) 
     II. A Képviselő-testület 18/2017. (I.26.) számú határozata 4. pontjának kijavítása 

33/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés két részre tagolható, az egyik egy korábbi 
határozat elírása miatti javítás. A másik része pedig a korábban a Képviselő-testület előtt már megfogalmazódott 
köztisztviselői bérfejlesztéssel kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy a szöveges rész lényegretörően tartalmazza a 
javaslatot. Kérem, hogy támogassák a rendeletmódosítást, és a határozati javaslatot. 
 
Szilágyi Zsolt: Jobban örültem volna, ha kicsit magasabb az összeg, de örülök, hogy végre elindultunk olyan 
önkormányzatok felé, ahol kicsit magasabb ez az alapdíj. Remélem, hogy az évek folyamán ez emelkedni fog, és 
hogy a dolgozók is elégedettek. 
 
Dr. Bácskai János: Köszönjük Képviselő úr múlt év végén tett javaslatát az illetményemelésre vonatkozóan. 
Annyi kiegészítést tennék, hogy vannak olyan szerencsésebb önkormányzatok, ahol több jutott erre a feladatra, 
mi azok közé tartozunk, akiknek ennyi jutott, de vannak olyanok, ahol ennyi sem. Kérdés, észrevétel, nincs. 
Kérem, szavazzunk a 33/2017. számú előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
44/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 18/2017. 
(I.26.) számú határozatának 4. pontját az alábbiak szerint kijavítja: 
A Képviselő-testület 18/2017. (I.26.) számú határozatának 4. pontja helyesen: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 
01. napjától Zombory Miklós társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 67.305,- Ft összegben 
állapítja meg.” 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 33/2017. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
45/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy a 33/2017. sz. 
előterjesztés mellékletét képező, a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának 
egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) 
önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Szilágyi Zsolt képviselő úr jelezte, hogy igennel szeretett volna szavazni. Kérem, 
szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 33/2017. számú előterjesztés alapján. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja az 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők 
juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm Aljegyző úrnak az előterjesztést, a kollégáknak a sok munkát, hiszen ahhoz, 
hogy differenciált és elfogadható illetményemelés történjen, ahhoz nagyon sok háttérmunkát kellett végezni. 
Bízunk abban, hogy lesz még forrás arra, hogy további emelést hajtsunk végre.  
 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. 
forduló) 

2/3-4/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tegnap megtárgyalta a költségvetés II. fordulóját is. Voltak 
kérdések, amiket szerettünk volna tisztázni, valamire választ is kaptunk.  
A KLIK-kel kapcsolatban többször jeleztem, hogy jó lenne látni, hogy ebben az évben mennyit kíván fordítani az 
önkormányzati intézményeinkre, épületeinkre. Ezek a mi tulajdonaink, de ők a vagyonkezelők. Aljegyző úrtól 
kaptam erre egy levelet, amit elküldtek a KLIK-nek, ezt köszönöm szépen. Az erre kapott gyors válaszból az 
derül ki, hogy a KLIK kezd úgy működni, mint amitől féltünk, hogy egy távoli központ, és ma még nem tudja 
megmondani, mekkora összeget kíván fordítani az épületek felújítására, karbantartására. Ebből az látszik, hogy 
ha most nem tudja, és még a közbeszerzés hátra van, akkor valószínűleg ebben az évben elég kevés összeget 
fog fordítani az épületekre.  
A Haller utcai lakóházak felújításával kapcsolatban volt kérdés az előző fordulóban. Megnéztem a VEKOP 
pályázatot, amit 2016. márciusban írtak ki, és a szabály szerint 2017. március az elbírálás határideje. Ezek 
szerint nagyon rövid időn belül kapunk valamilyen választ. Ezt azért mondom, mert az első fordulóban is 
jeleztem, hogy jó lenne, ha tervek, számítások készülnének arra vonatkozóan, hogy nemcsak a lakóházak külső 
homlokzatát újítanánk fel, hanem a belső komfortok javítása is megtörténne. Ehhez az önkormányzatnak kell 
majd saját pénzt hozzátenni, mivel a pályázatban ez nincs benne, ez még a költségvetésben nem szerepel.  
2 milliárd forintot leköt az önkormányzat kincstárjegyekben, ami egyrészt jó dolog, ezért kapunk majd 20 millió 
forint kamatot, de egy későbbi napirendnél, ahol a Tűzoltó utcai ház beruházási okiratát módosítjuk, láthatjuk, 
hogy minél később kezdünk bele egy lakóház felújításába, annál többe fog kerülni az önkormányzatnak, hiszen 
az építőipar drágul. Jobb lett volna, ha már az induló költségvetésben több újonnan felújítandó lakóház szerepel 
tervként, és nem évközben módosításként tesszük bele. A bizottság – a kiosztásra került határozatból látszik – 3 
igen, 2 nem szavazattal támogatta a költségvetést. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta a költségvetést, és a szokásos 
dicsérő „hangokon” kívül a vállalkozói inkubátor program kapott „pozitív hangot”. A rászánt 12 millió forintot 
kevesellték, de ez egy induló program, ennek a bővítése majd lehetséges lesz. A bizottság elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testületnek az előterjesztést. 
 
Baranyi Krisztina: Talán Illyés Miklós bizottsági elnök úr tud válaszolni. A FESZ Kft-nél a működést átvilágító 
független szakértői véleményre szánt 7 millió forintról kérdezném. Tudjuk, hogy most egy átfogó ÁSZ ellenőrzés 
folyik a FESZ Kft-nél. Milyen célból készíttetünk egy ugyanilyen típusú működést átvilágító véleményt? Miért van 
erre szükség? Miért van ilyen magas költsége? 
 
Zombory Miklós: Az ÁSZ vizsgálatot megvárjuk, és ennek függvényében döntünk. Egyelőre ez még csak egy 
terv. 
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Dr. Bácskai János: A KLIK tevékenységéről való ismereteink és a tőlünk való távolság között nehéz lenne 
arányosságot felállítani. Azt javasoltam a bizottsági ülésen is, hogy írunk egy kedves levelet dr. Tolnai Marianna 
Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjének, és a kérdéseket feltesszük neki.  
A „Haller terv” pályázattal kapcsolatban leghamarabb a következő hónapban várhatjuk, hogy híradást kapunk a 
döntésről. Amennyiben kedvező döntés születik, akkor a zárszámadás idejére egy „ügyes” költségvetés 
módosítással tudunk az elhangzott javaslatokból „csemegézni”. 
Az inkubátorházzal kapcsolatban, ha bizonyít az ötlet, akkor hajlandóak és képesek vagyunk további forrásokat 
áldozni ennek a folyamatnak a segítésére. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 2/3/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
46/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
A Képviselő-testület Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata saját bevételeinek a 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rend. 2. §-a szerinti részletezését, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét, jelen …./2017. (…) rendelet-tervezet 15. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 2/3/2017. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 2 nem, 1 
tartózkodás mellett megalkotja a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről. 
 
Dr. Bácskai János: Szeretném ünnepélyesen bejelenteni, hogy Ferencvárosnak 2017. évre a döntés 
következtében elfogadott költségvetése van, tehát a 2016-os sikeres év után legalább ilyen sikeresen el tudjuk 
kezdeni az idei évet. Köszönet Aljegyző úrnak és azoknak a kollégáknak, akik a költségvetés összeállításában, 
kidolgozásában részt vettek, illetve minden kollégának, aki a nem túl szerény módosító javaslatát hozzáadta 
ehhez a költségvetéshez. „Eddig ér a takarónk”, reméljük sok mindenre elég lesz. 
 
Sajó Ákos képviselő elhagyta az üléstermet. 
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
4./ Javaslat a 2017. évi elidegenítési címjegyzékre 

30/2017. 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 30/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
47/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
2017. évi ingatlan elidegenítési címjegyzéket a 30/2017. sz. előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak 
szerint. 



8 
 

Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések 
megkötésére, illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására 

41/2017. 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 41/2017. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
48/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a FEV IX Zrt. részére működésének közvetett költségeire, 2017. évre 430.400.000.- Ft összegű támogatást 
nyújt, azzal, hogy 2018. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a 2017. évi támogatási összeg 
arányos összegének megfelelő támogatási előleget biztosít, mely a szerződés megkötésekor a támogatási 
összegbe beszámításra kerül. 
2./ a FEV IX. Zrt-vel az ingatlanok kezelése, üzemeltetése tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződésében 
szereplő kompenzáció összegét 2017. évre vonatkozóan bruttó 259.715.000.- Ft-ban határozza meg. 
3./ a FEV IX. Zrt-vel a parkolás tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció 
összegét bruttó 987.957.000.- Ft-ban határozza meg. 
4./ a FEV IX. Zrt-vel létrejött megbízási szerződésben szereplő megbízási díjat 2017. évre vonatkozóan bruttó 
25.400.000.- Ft-ban határozza meg. 
5./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési ütemezéseket meghatározza és az 1. pontban foglaltaknak 
megfelelő támogatási szerződést megkösse, valamint a 2., 3. és 4. pontban meghatározott közszolgáltatási 
szerződéseket és a megbízási szerződést az ott meghatározottaknak megfelelően módosítsa. 
Határidő: 2017. február 28.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 41/2017. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
49/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a FESZOFE Kft. részére tevékenysége fenntartása és folyamatos biztosítása céljából, 2017. évre 
266.760.000.- Ft. összegű támogatást nyújt, azzal, hogy 2018. évre vonatkozó támogatási szerződés 
megkötéséig a 2017. évi támogatási összeg arányos összegének megfelelő támogatási előleget biztosít, mely a 
szerződés megkötésekor a támogatási összegbe beszámításra kerül. 
2./ a FESZOFE Kft-vel létrejött közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció összegét 2017. évre 
vonatkozóan bruttó 325.120.000.- Ft-ban, az eseti megrendelésekre vonatkozó díjat pedig bruttó 46.800.000.- Ft-
ban határozza meg. 
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési ütemezéseket meghatározza és az 1. pontban foglaltaknak 
megfelelő támogatási szerződést megkösse, valamint a 2. pontban meghatározott közszolgáltatási szerződést az 
ott meghatározottaknak megfelelően módosítsa. 
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Határidő: 2017. február 28.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 41/2017. számú előterjesztés 3. határozati 
javaslatáról. 
 
50/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a FESZ Kft-vel létrejött feladatellátási szerződésben 2017. évre vonatkozóan a kötelezően ellátandó 
feladatokra vonatkozó díjazás mértékét 60.000.000.- Ft-ban, míg az önként vállalt feladatokra vonatkozó díjazás 
mértékét 137.000.000.- Ft-ban határozza meg. 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési ütemezést meghatározza és az 1. pontban meghatározott 
feladatellátási szerződést az ott meghatározottaknak megfelelően módosítsa. 
Határidő: 2017. február 28.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
6./ Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség 
kijelölése 

32/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Egy adminisztrációs hibát szeretnék kijavítani. A rendelet szövegében a 3. §-nál helyesen 
így hangzik a módosítandó szöveg: „A Rendelet kiegészül egy új 33/A. §-al”. Ahol 33-at látnak, ott 33/A. a helyes. 
 
Baranyi Krisztina: Nem teljesen értem, de ez nyilván az én hibám. Kulturális célra történő bérbeadást építünk 
be a rendeletbe, amely két helyiségre korlátozódik, majd később bevonunk ebbe több helyiséget is vagy csak 
erre a kettőre érvényes? Ha kimondottan megjelöljük ezt a célt, és ez azt hozza magával, hogy kedvezményes 
bérleti díjakat fogunk megállapítani, akkor miért vannak a piaci bérleti díjak ebben a rendeletmódosításban? 
Azért, hogy ehhez képest tudjunk majd mérsékelni vagy mi ennek a célja? Két darab helyiséget akarunk ilyen 
céllal bérbeadni vagy felmérték már azt, hogy hány darabra lehet számítani, és ezek újabb módosításokkal 
járnak-e majd? 
 
Dr. Bácskai János: A második határozati javaslatban szerepelnek a bérleti díjak és a határidők. Jelenleg erről a 
két helyiségről szeretnénk dönteni, hogy kulturális célra pályáztassuk. A Ráday u. 47. földszint I. szám alatti 
helyiség esetében 33.133 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2020. február 29-ig, a Ráday u. 32. 
földszint III. szám alatti helyiség esetében pedig 43.646 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2020. 
február 29-ig javaslom bérbe adni. 
 
Kállay Gáborné: A piaci árak csak összehasonlításként szerepelnek, hogy az önkormányzat milyen 
kedvezményesen adja bérbe ezeket a helyiségeket. Ennek a két helyiségnek járt le a bérleti szerződése. Kérdés, 
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 32/2017. számú előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
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51/2017. (II.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy a 32/2017. sz. 
előterjesztés mellékletét képező, a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 
szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati 
rendelet-tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 32/2017. számú előterjesztés alapján. 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 7/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 32/2017. számú előterjesztés 2/1. határozati 
javaslatáról. 
 
52/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
IX., Ráday u. 47. földszint I. szám alatti, 149 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési 
díj fizetése nélkül, 33.133 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2020. február 29-ig szóló határozott 
idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 32/2017. számú előterjesztés 2/2. határozati 
javaslatáról. 
 
53/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
IX., Ráday u. 32. földszint III. szám alatti, 314 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési 
díj fizetése nélkül, 43.646 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2020. február 29-ig szóló határozott 
idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
7./ Ferencváros Kulturális Koncepciójának (2017-2022) elfogadása 

34/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Minden koncepció stratégia. Ez a munka meghatározza az elkövetkezendő 5 év fő 
irányvonalát, amire rákapcsolódhatnak az együttműködő partnereink, és amihez minden évben el fog készülni az 
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adott év cselekvési terve. Meghatározza azokat az értékeket, amelyek mentén szerveződik Ferencváros 
kulturális élete, azokat a célcsoportokat, akiket kiemelten kezelünk: fiatalokat, időseket, hátrányos helyzetűeket, 
fogyatékkal élőket, családokat, és a megvalósítás módját. A kulcsszavak: együttműködés, szinergia, koordinálás, 
stratégiai gondolkodásmód. Az egyik legfontosabb erénye, hogy egységben kezeli az összes koncepciót, 
kiemelten az Idősügyi Koncepciót, az Ifjúsági Koncepciót, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A koncepció nagy 
értékének tartom a Corvinus Egyetem által készített kutatást, ami a jövőben nagy segítségünkre lesz a 
programok kialakításánál. Külön szeretném kiemelni a mellékleteket, amire már nagyon régóta vártunk, összegzi 
az együttműködő partnereinket, és azokat a helyszíneket, ahol kulturális programokat, rendezvényeket tudunk 
szervezni Ferencvárosban. Azt gondolom, hogy egy nagyon értékes munka van előttünk, javaslom a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta a koncepciót. A 
képviselőknek előzetesen kiküldésre került egy anyag, ami nem teljesen azonos azzal, ami a végleges forma. 
Ebből volt egy kis félreértés, mert kikerültek, illetve bekerültek dolgok, de úgy érzem, hogy pozitívan értékelte a 
bizottság a dokumentumot. Alpolgármester asszony is említette, hogy ezt a kerület többi koncepciójával együtt 
kell értelmezni, hiszen azokat ide átemelni felesleges. Pozitív észrevételek érkeztek, például a Kulturális 
Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban, a bizottság egyhangúan támogatta és javasolta elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
Kállay Gáborné: Szeretném megköszönni valamennyi együttműködő partnerünknek, az intézményeknek, a civil 
szervezeteknek, a Ferencvárosi Művelődési Központ munkatársainak, a referenseknek és valamennyi kollégának 
a közreműködést, elsősorban T. Zuggó Tündének, a koncepció készítőjének a munkáját. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 34/2017. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
 
54/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Ferencváros Kulturális Koncepciója 2017-2022. vonatkozásában 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
34/2017. számú előterjesztés mellékletét képező Ferencvárosi Kulturális Koncepcióját (2017-2022) és az abban 
meghatározott feladatokkal egyetért, azok megvalósítását támogatja. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet jóváhagyására (egyfordulóban)  

35/2017. 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 35/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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55/2017. (II.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy a 35/2017. sz. 
előterjesztés mellékletét képező, az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló …/2017. (…) önkormányzati 
rendelet-tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 35/2017. számú előterjesztés alapján. 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat közművelődési 
feladatairól. 
 
 
9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
rendeletének megalkotására (I. forduló) 

37/2017., 37/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: A Mesterdent Kft. kérelmet nyújtott be a 11. sz. felnőtt fogorvosi körzet megszüntetésére. Dr. 
Pozsonyi Zsuzsanna, aki jelenleg is nyugdíjas és belefáradt a több éves praxisba, próbálta árulni praxisát, de 
nem sikerült, így a 7., 8.,9.,10. sz. körzetet ellátó fogorvosok átvállalják és szétosztják a körzetet egymás között. 
Ebben az esetben a négy orvos körzete megnő, és természetesen a jövedelmük is. Nem volt gazdaságos, 
alulfinanszírozott volt Dr. Pozsonyi Zsuzsanna körzete.  
Jelenleg 15 védőnő van, azonban a lakosság növekedésével újabb védőnői körzetre lenne szükség. Kérem a 
Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 37/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról, kiegészítve a 37/2/2017. sz. előterjesztéssel. 
 
56/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 37/2017. sz. 
előterjesztés mellékletét képező, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő 
egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendeletét rendelet-
tervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ A József Attila-lakótelep KÉSZ készítése tárgyú tervpályázati kiírás jóváhagyása 

38/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
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Szűcs Balázs: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Sajó Ákos bizottsági elnök úr helyett elmondom, 
hogy a József Attila Városrészi Önkormányzat is megtárgyalta az előterjesztést, és várakozva áll az események 
előtt, tekintettel arra, hogy ez egy óriási újdonság. A bizottság szintén támogatta. 
 
Dr. Bácskai János: Egy olyan kísérlet elején vagyunk, amivel szeretnénk „ország-világ elé állni”. A szakma 
évtizedek óta beszél a megépült lakótelepek sorsáról. Átlagban 50 év élettartamot jósoltak lakótelepeinknek, egy 
része már túl is van ezen, többek között a szeretett, legzöldebb és legvirágosabb József Attila-lakótelepünk is. 
Szeretnénk eggyel tovább lépni, nemcsak beszélünk róla, hanem gondolkoznánk is arról, hogy ha az elmúlt közel 
60 évet erőben, egészségben élte a lakótelep, illetve az ott élők közössége, akkor a következő 50-60 év is így 
teljen. Ezt a célt szolgálná a tervpályázat. Holnap az előterjesztés tartalmát egy sajtótájékoztatón osztjuk meg a 
nagyközönséggel, erre tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit. Ha újságírók és kívülállók is jönnek, akkor 
nyilván érdekes, izgalmas kérdéseket is feltehetnek, hiszen olyan témafelvetéssel próbálkozunk, amire példát 
még nem sokan szolgáltattak. Kérem, támogassák a határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a 38/2017. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
57/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Budapest IX. kerület József Attila-lakótelep és környéke Kerületi Építési Szabályzatának elkészítésére vonatkozó 
tervpályázati kiírást és annak dokumentációját, a 38/2017. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására 

42/2017., 42/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönjük a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ eddigi jó munkáját is, és 
kívánunk nekik a jövőben is hasonló, eredményes, jó munkát. 
 
Kállay Gáborné: Kiosztásra került a 42/2/2017. sz. módosító javaslat a normatív határozati javaslathoz. 
 
Pál Tibor: Óriási nagy vállalkozás volt, amikor az önkormányzat létrehozta a Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központot, hogy gazdája legyen a sok ingatlannak, és ezt a feladatát jól is látta el, rengeteg helyi 
ismerettel rendelkezik. Ezt a sok ismeretet az iskolák esetében „nem dobnám ki az ablakon”. A költségvetésben 
már jeleztem, hogy a KLIK-kel lesznek problémák, hogy mennyit fordítanak majd a vagyonunkra. Ha már van egy 
ilyen intézményünk, mint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ, akkor az alapító okiratába tegyük bele 
azt a módosítást, hogy a feladata, hogy az önkormányzat tulajdonát képező iskolaépületek állagát, műszaki 
állapotát, az abban végrehajtott felújításokat ellenőrizze, kontrollálja, számon kérje. Azt érzem, hogy sok épületet 
odaadtunk használatra a KLIK-nek, és nem igazán lesz gazdája ennek, pedig a mi tulajdonunkat képezi. Ha 
valamilyen kontrollt szeretnénk betenni, akkor a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ lehetne az, aki a 
tudása, helyi ismerete alapján alkalmas arra, hogy megnézze minden évben elkészülnek-e a felújítások, amik 
szükségesek lennének. Azt szeretném, hogy valahogy a tulajdonosi, gazda szerepünket erősítsük. Lehet, hogy 
nem a mostani módosításba kell ezt betenni, de talán meg kellene kérni Aljegyző urat, hogy megfelelő módon 
fogalmazza bele a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratába, ez egy jogi szöveg, én csak 
a szándékot szeretném jelezni. Ne hagyjuk, hogy az épületeinket tőlünk teljesen függetlenül használják mások, 
„legyen rajta a szemünk”, hogy mi történik ott. 
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Dr. Bácskai János: Az elmondottakkal elviekben egyet érthetünk, mert semmi másról nem szólt, mint a 
tulajdonosi kontroll majdnem kötelező megjelenítéséről. A módjáról, és arról, hogy ennek a Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ legyen az eszköze, nyilván vitát kell folytatni. A tulajdonosi kontroll 
megvalósításáról leghamarabb - a következő olyan napirendnél, amikor erről tárgyalunk - tudunk érdemben vitát 
folytatni.  
 
Kállay Gáborné: Kérdezem Képviselő urat, hogy ez konkrét módosító javaslat volt, amiről szavazást kér? 
 
Pál Tibor: Nem kérek szavazást. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 42/2017. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
58/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1096 
Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlanon 402 m2-en elterülő piac, valamint a 12.132 m2-en elterülő 
kemping ingatlanhasznosítási feladataival a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot bízza meg. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 42/2/2017. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
 
59/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeletetési Központ alapító okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja 
ki: 
Okirat száma: M/801940/2017./1. 

Módosító okirat 
 

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
által a 2015. május 21. napján kiadott, E/801940/2015/1./H számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az 59/2017. (II.16.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel 
- következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
1.2. A költségvetési szerv 
       1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 
       1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános 
Iskola 

1095 Budapest, Mester utca 19. 

2 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 

3 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1095 Budapest, Gát utca 6. 
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és EGYMI (iskolai tagozat) 

4 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 
és EGYMI (autista tagozat) 

1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

5 Budapest IX. Kerületi József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

1095 Budapest, Mester utca 67. 

6 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1. 

7 Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13. 

8 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 
és Szakközépiskola 

1096 Budapest, Vendel utca 1. 

9 Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium 

1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8. 

10 Ferencvárosi Sport Általános Iskola és 
Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy utca 17. 

11 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

1098 Budapest, Lobogó utca 1. 

12  Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

1098 Budapest, Napfény utca 3. 

13 Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 

1096 Budapest, Haller utca 27. 

14 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21. 

15 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 

8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. 

16 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági 
Tábora 

8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz. 

17 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38. 

18 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

19 Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097 Budapest, Óbester utca 9. 

20 Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1095 Budapest, Soroksári út 136. 

21 Ferencvárosi Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom utca 15. 

22 Ferencvárosi Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő utca 10. 

23 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 

24 Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel utca 10. 

25 Ferencvárosi Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. 

26 Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca 4. 

27 Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok utca 9. 

28 
Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 

1096 Budapest, Haller utca 27. 

29 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b. 

30 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18. 

31 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. 

32 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3. 
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33 Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál utca 3. 

34 9.TV 1096 Budapest, Haller utca 27. 

 
2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az következő rendelkezés lép: 
 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
       3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
      3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
      3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
      3.2.2. székhelye: 1094 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
3. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási beszámolási, továbbá a működtetéssel, 
üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése alapján alapított óvodák, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdése alapján 
létrehozott közművelődési intézmény tekintetében, munkamegosztási megállapodás alapján. 
Ellátja továbbá a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő, a 
kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja szerinti helyi termelői piac, a vásárokról, piacokról, 
és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti üzemeltetési feladatait, feladata 
továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 4. pontja szerinti ingatlanhasznosítás a 
fenntartó által meghatározott ingatlanok tekintetében. 
 
4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4.3. A költségvetési intézmény alaptevékenysége:  
a) A fenntartó által a működtetési körébe rendelt költségvetési intézmények, valamint az alábbi táblázatban 
meghatározott, az intézmények telephelyei vonatkozásában tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével 
összefüggő feladatok ellátása a meghatározott intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban 
meghatározott tevékenységek ellátásával: 

 Költségvetési intézmény telephelyének megnevezése Címe 

1 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda (játszóudvar) 1096 Budapest,  
Thaly Kálmán utca 36. 

2 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
(játszóudvar) 

1094 Budapest,  
Viola utca 31-33. 

3 Kicsi Bocs Óvoda (játszóudvar) 1092 Budapest, Erkel utca 12. 

4 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Ferencvárosi 
Pincegaléria 

1095 Budapest, Mester utca 5. 

5 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (óvodai 
tagozat) 

1097 Budapest,  
Vágóhíd utca 35-37. 

b) Ellátja a kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja szerinti helyi termelői piac, a 
vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti üzemeltetési 
feladatait a fenntartó által biztosított, a 1096 Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlanon 402 m2-en elterülő 
ingatlanrészen. 
c) Ellátja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 4. pontja szerinti ingatlanhasznosítással 
összefüggő feladatokat a 1096 Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlanon 12.132 m2-en elterülő kemping 
tekintetében. 
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d) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdése 
szerint ellátja a Belső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanokban lévő főző- és 
tálalókonyhák üzemeltetését és a gyermekétkeztetési feladatokat.  
 
5. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

3 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés  

4 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

5 047120 Piac üzemeltetése 

6 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

7 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

8 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

9 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

11 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 
6. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. § (2) bekezdése alapján – pályázat útján bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői 
megbízatása határozott időre, 5 évre szól. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 
7. Az alapító okirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
8. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 
 
9. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
Kelt:  Budapest, 2017. február 16. 

P.H. 

dr. Bácskai János 
polgármester  

Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
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12./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" 
alapján megnyert pályázat önrészének biztosítására 

28/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Ferencvárosban nem kell kiemelni a foci fontosságát. 27 évig sportvezető voltam, nem kell 
elmagyarázni azt sem, hogy egy sportot minél korábban kezdünk, annál nagyobb értelme van. A kivetítés egy 
főpróba, erről a pályáról lenne szó, amit 3 helyen látnak, negyedik helyen pedig kinyomtatva kapták kézhez. 
2016. március 24-én jóváhagytuk, hogy 2.850.000 forint önrészt bevállaljunk a pályázat benyújtásához. 2016. 
december 21-én tájékoztattak, hogy megnyertük a pályázatot. Ha a megnyert pályázathoz szükséges 2.850.000 
forint önrészt az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési támogatásként biztosítjuk, akkor egy olyan 
pályánk lesz, ami a kivetítőn látható. Nem voltam „rest”, és elmentem néhány helyre, többek között a VIII. 
kerületben lévő Katica Bölcsőde és Napköziotthonos Óvodába, ami a Vajda Péter utca 37. szám alatt található. 
Nekem nagyon tetszett, a képek is ott készültek. Nálunk az Epres Óvodában valósulna meg, amennyiben a 
döntés pozitív lesz. Szeretném már látni a gyerekeket ezen a 6x12 méteres füves pályán, amihez nem csak a 
pálya tartozik, hanem a tartozékok is. Élsportolók is tartanak majd foglalkozást a nevelőknek. Kérem, hogy 
támogassák az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Gratulálok Alpolgármester úrnak azzal a kikötéssel, hogy ha nem marad meg, mint felelős 
alpolgármester privilégiumának az előterjesztések képekkel való illusztrálása – nyilván színes, szagos is lesz egy 
idő után -, akkor szívesen csatlakoznánk mi is ehhez. Akkor most 4 darab pálya lesz vagy csak egy darab? 
 
Zombory Miklós: Természetesen egy darab, de lehet pályázni. A VIII. kerületnek sikerült a 15 darab óvodából 
jelenleg 5 darabot megvalósítani. Legközelebb mi is pályázhatunk és akkor több is lehet. Bízom benne, hogy 
Ferencváros is felveszi a küzdelmet a VIII. kerülettel, és több pályánk lesz.  
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. A 
bizottsági ülésen megtudhattuk, hogy bölcsiseknek még nem ajánljuk a kapu mérete miatt. Belül viszont egy 
műanyag borítással óvjuk az ovisokat az esetleges sérülésektől. A bizottság egyhangúan támogatta és nagyon 
jónak tartotta az előterjesztést. 
 
Zombory Miklós: Belül bélelt és egyenletes felületű a pálya, ha nekivágódik egy gyerek, nem lesz belőle 
baleset. A kapu méretével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány honlapján 
olvasható, hogy közel 100 helyen működik jól. Amikor kint jártam, az óvodavezető azt mondta, hogy nagyon jó, 
és a következőt is bevállalná. 
 
Dr. Bácskai János: Természetesen Ferencváros nem hátrál, és „nem futamodik meg”, meg fogja találni az 
óvodás méretű kapu kiegészítőt is. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 28/2017. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
60/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című pályázaton az Epres Óvodában kialakítandó focipályára 
benyújtott és megnyert pályázathoz szükséges 2.850.000.- Ft önrészt az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére 
fejlesztési támogatásként biztosítja. 
2./ felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pontban meghatározottaknak megfelelő támogatási szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
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13./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 
2017/2018. nevelési évre 

25/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Az óvodai beiratkozásnak kötött ideje van, egy hónap: április 20 - május 20. 
Önkormányzatunknál ez az időpont 2017. április 24-28. között van. A bölcsődéknél folyamatos a beiratkozás 
addig, amíg hely van. Csak annyit tudnak felvenni, amennyi gyerek átkerül az óvodákból. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 25/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
61/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2017. április 24-28. között határozza meg. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester  
2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beíratást 2017. 
április 24-28. között az alábbi időpontokban határozza meg:  

2017. 
 

Óvoda neve 
április 24. 

hétfő 
 

 április 25. 
kedd 

 

április 26. 
szerda 

 

április 27. 
csütörtök 

 

április 28. 
péntek 

 

Ferencvárosi 
Csicsergő  
Óvoda 

8.00-12.00 óra 
14.00-16.00 óra  

8.00-12.00 óra 
14.00-16.00 óra 

8.00-12.00 óra 
14.00-16.00 óra 

8.00-12.00 óra 
14.00-16.00 óra 

8.00-12.00 óra 

Ferencvárosi 
Csudafa  
Óvoda 

 8.00-11.30 óra 
12.30-16.00 óra 

 8.00-11.30 óra 
12.30-16.00 óra 

 8.00-11.30 óra 
12.30-16.00 óra 

 8.00-11.30 óra 
12.30-16.00 óra 

8.00-11.30 óra 

Ferencvárosi 
Epres  
Óvoda 

8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 9.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra  9.00-12.00 óra  

Ferencvárosi 
Kerekerdő 
Óvoda 

7.00-16.00 óra 7.00-16.00 óra 7.00-16.00 óra 7.00-16.00 óra 7.00-13.00 óra 

Ferencvárosi 
Kicsi Bocs 
Óvoda 

8.00-17.30 óra 8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 8.00-12.00 óra 

Ferencvárosi 
Liliom 
Óvoda 

8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra  8.30-17.30 óra 8.00-12.00 óra 

Ferencvárosi 
Méhecske 
Óvoda 

8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 

Ferencvárosi 
Napfény 
Óvoda 

 
8.00-12.00 óra 

 
14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 

Ferencvárosi 
Ugrifüles 

8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 
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Óvoda 

Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester  
3./ az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló fenntartói hirdetményt a 25/2017. sz. előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
4./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2017. március 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
5./ a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben - az engedélyezett létszám mértékéig – a felvétel 
folyamatosan történik. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi támogatási szerződésének módosítására 

23/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy az „A” határozati javaslatot támogassák. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 23/2017. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
62/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 23/2017. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kérelem alapján jóváhagyja a Ferencvárosi „deák” 
Közalapítvány vonatkozásában a 2016. július 28. napján kelt támogatási szerződés módosítását a 23/2017. 
számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kérelme 

43/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy az „A” határozati javaslatot 400.000 forinttal egészítsük ki. 
 
Baranyi Krisztina: Ifj. Gróf Andrássy Gyula nagy ellenzője volt az általános választójog bevezetésének. Nem 
tudom, hogy a teremben ülő képviselők kb. 1/10-e most választójoggal rendelkező állampolgár lenne-e. 
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Dr. Bácskai János: Svájcban vezették be utolsóként 1964-ben a választójogot, ehhez képest mi 50 évvel 
korábban megtettük ezt. Remélem, befolyásolja képviselőinket a két elhangzott mondat. Kérdés, észrevétel, 
nincs. Kérem, szavazzunk a 43/2017. számú előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 400.000 forint összeggel 
kiegészítve. 
 
 
63/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány részére 400.000 Ft támogatást nyújt „A két gróf Andrássy Gyula” című 
ismeretterjesztő filmsorozat költségeinek támogatása céljából a 2017. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, 
Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2017. február16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: 2017. évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
16./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási 
engedélyokirat módosítása 

24/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A költségvetésnél erre az 
előterjesztésre utaltam, amikor azt mondtam, hogy valamekkora összeget kikalkulálunk egy lakóház felújítására, 
és ahogy telik az idő, a piac ezt a munkát egyre többre értékelik, és egyre többe kerül nekünk. Erre mondtam a 2 
milliárd forintnál, amit lekötöttünk kincstárjegyekben, hogy jó, mert hoz 20 millió forintot, de minél tovább tartjuk, a 
piac annál drágábban fogja tőlünk visszakérni. Itt is azt látjuk, hogy terveztük, volt egy kis időhúzás, persze nem 
gondolom, hogy az 5 hónap miatt emelkedett ennyit az összeg, de látszik, hogy a piac megy előre, és sokkal 
magasabb árakon dolgozik, mint amekkora a lekötött pénzek utáni kamat vagy kapható nyereség. Ajánlom, hogy 
minél előbb a költségvetésben lévő pénzt lakóház felújításra fordítsuk.  
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 24/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
64/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tűzoltó u. 
33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításának, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt beruházási 
engedélyokiratát a 24/2017. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2017. február 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
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17./ Magyar Telekom Nyrt. „Harsonások” köztéri szobor közterületen történő elhelyezési kérelme 
22/2017. 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 22/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
65/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi 
hozzájárulást ad a Magyar Telekom Nyrt. részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/49) hrsz-ú közterületen a 22/2017. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti megjelenésű „Harsonások-szobor” Komor Marcell u. 1. szám előtt a 2. számú mellékletben 
megjelölt helyen történő elhelyezéséhez. 
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
18./ Térfelügyeleti kamera elhelyezése 

44/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: 2017. február 26-án lesz a Málenkij Robot Emlékhely átadása, kérem, támogassák az 
előterjesztést. 
 
Pál Tibor: Teljes mértékben el tudom fogadni érvként, hogy a Ferencvárosi Pályaudvarnál az önkormányzat a 
térfigyelő rendszerét bővítse, de örültem volna, ha nem akkor kerül elénk, amikor 200 millió forintért emlékművet 
állítanak fel, egy trafóházat alakítanak át. Helyes dolog, hogy tőlünk kérnek még 1,7 millió forintot? Nincs már a 
200 millió forintban annyi, hogy ezt kifizessék? Szerintem ez annyira kicsinyes dolog. A Tervtanács előtt volt 
ennek az emlékhelynek a kialakítása, ahol volt némi probléma, hogy a pályaudvartól a járda hogyan lesz 
kialakítva a Hungária körútig. Mindenre van pénz, de kamerára és járdára ebből a 200 millió forintból már nem 
telik. Örültem volna, ha az emlékmű állítása előtt jön a javaslat, hogy valóban az ottani területet lefedje a kamera, 
nem pedig az emlékművet figyeljük vele. 
 
Baranyi Krisztina: Hasonló hozzászólásom lenne, én is többször kifogásoltam már azt, hogy a kerületben, 
kerületi pénzen elhelyezett kamerák eloszlása nagyon aránytalan a Belső-Ferencváros javára. Leírja az 
előterjesztés: „A terület elhelyezkedése, a frekventált részektől távolabb eső volta magában rejti a hatályos 
jogszabályokat sértő cselekmények elszaporodásának lehetőségét.”…”az ott esetlegesen elkövetett jogsértő 
cselekmények látenciája nagyobb arányú lehet”. Nem tudom ki fogalmazta ezt, de gratulálok. Illetve szintén 
olvasható: „A kerület közbiztonságának egységes fenntartása és a lakosság biztonságérzetének növelése 
Önkormányzatunk és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet kiemelt feladata.” Ez kizárólag akkor valósulhat meg, 
ha ott egyébként egy „Málenkij Robot” emlékművet állítunk? Ezeket a részeket egyébként miért hanyagoljuk el? 
Ehhez kell egy ilyen esemény? Miért nem lehet úgy elosztani a térfigyelő kamerákat, hogy minden helyre jusson, 
főleg ha ilyen veszélyeknek van ott kitéve az egyszerű ferencvárosi polgár? 
 
Gyurákovics Andrea: Mind a két képviselőtársam azt mondta, hogy csak azért kerül oda kamera, mert ott lesz a 
szobor. Az előterjesztésben ezek szerint csak én olvastam, hogy: „A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2017. év 
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második felében javasolta volna több kamera kihelyezését is a területre…” Tulajdonképpen itt mindenféleképpen 
megvalósult volna a kamera kihelyezése, nem tudom, miért kell most a szoborral összekötni. 
 
Dr. Bácskai János: Azt gondolom, hogy vannak a történelemben olyan események, amire való méltó 
megemlékezés kegyeleti eseménysorozatba tartozik. Egy ilyen emlékműnél ezek a kifogások esetében a „similis 
simile gaudet” latin mondás ismét igazoltatott, hiszen méltatlanok voltak a hozzászólások ahhoz, ami ott történik. 
Örülhetnénk annak is, hogy ennyivel hozzá tud járulni Ferencváros a méltó megemlékezéshez, az érték 
őrzéshez, az értékvédelemhez. Ha megnéznénk a történelmi emlékművek sorát, akkor bizonyos vagyok benne, 
hogy nem az első a sorban, amelyet kamerával védenek. Azt gondolom, hogy jobb lett volna, ha nem hangoznak 
el ezek a megszólalások. Egyébként, ha valakinek kifogása van, hogy mi fér bele a 200 millió forintba, akkor a 
megfelelő helyen vizsgálódhat, ha „van hozzá gusztusa”. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 44/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
66/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 105. számú 
kamera kihelyezését a Budapest IX. kerület, Fék utca 1-3. szám alatti területre jóváhagyja.  
Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
19./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására 

40/2017. 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 40/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
67/2017. (II.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ dr. Bácskai János polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 hónapok 

 

Szabadságnapok száma I. II. III. 
 

IV. 
 

V. VI. VII VIII. 
 

IX. 
 

X. XI. 
 

XII. 

összesen 2017. 
évi 

előző 
évi 

            

65 39 26 13. 
 

17-
től 
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ig 

8-tól 
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ig 
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tól 
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ig 

 8-tól 
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ig 

5-től 
9-ig 

 7-től 
25-ig 

 9-től 
16-
ig 

 20-
tól 
22-
ig 

27-
től 
29-
ig 

Határidő: 2017. február 16. 
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 
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2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi szabadság igénybevételéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges ügyviteli feladatokkal kapcsolatos intézkedést tegye meg. 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Szeretettel meghívok mindenkit holnapra a „Panelből penthouse-ba, a lakótelep jövője, a jövő 
lakótelepe” sajtótájékoztatóra, a József Attila-lakótelepi Közösségi Házba. Szűcs Balázs főépítész úr fogja tartani 
a sajtótájékoztatót, amelyen ismerteti a József Attila-lakótelep településrendezési és építészeti tervpályázatának 
kiírását.  
Szintén holnap 18.00 órakor a Ferencvárosi Művelődési Központban a Ferencvárosi Sportgálára kerül sor, ahol 
különböző kategóriákban - diáksport, versenysport, speciális parasport - sportszakemberek számára adunk át 
kitüntetéseket, díjakat. Díszvendégeink Albert Magdolna, Dr. Magyar Zoltán, Kökény Beatrix, a műsorvezető 
Kovács „Kokó” István lesz.  
Jövő hét kedden 13.00 órakor kerül sor a Szerető Kezek Idősek Klubjában egy farsangi rendezvényre, ami a 
megújult idősotthon átadása, avatása is lesz egyben. 
2017. február 24-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából a Nagy Ferenc emléktáblánál, a 
Ráday utca 9. szám alatt koszorúzás, megemlékezés lesz, és utána 16.00 órakor egy emlékműsor a 
Pinceszínházban. 
2017. február 25-én a Pinceszínházban Háy János: Gézagyerek című darabját mutatják be. Sok szeretettel 
várunk mindenkit a rendezvényekre! 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, március közepén találkozunk, a képviselő-testületi ülést 16.50 
órakor bezárom.  

 
 

k.m.f. 
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