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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 
 

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

2017. március 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
 
Baranyi Krisztina, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu István, Jancsó 
Andrea Katalin, Dr. Kulpinszky Eleonóra, Mezey István, 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, 
 
Ádámné Dr. Lévai Éva, Berner József, Bucsai Tímea, Dr. Enyedi Mária, Halmai András, Dr. Kasza Mónika, 
Kovács Henriett, Madár Éva, 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, Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-
felügyelet igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Dr. 
Kovács József – FESZ KN Kft. igazgatója, Gedeon Andor - FESZGYI igazgatója, Kandolka László – Ferencvárosi 
Bérleményüzemeltető Kft. igazgatója, Hantos-Jarábik Klára – Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatója, Dr. Martos Dániel – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató helyettese, Dr. Mechler András – FESZ KN Kft. 
igazgató-helyettese, Lászay János – FEV IX. Zrt. Parkolási divízió igazgatója, Soós Péter – Pinceszínház 
művészeti vezetője, Dobos Béla – Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Dr. Ódor Éva – FEV 
IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, Csonka Gyula – nemzetiségi tanácsadó, Rácz László – közbiztonsági referens, 
Ferenczy Lászlóné, Kvacskay Károly, Dr. Nagy Attiláné külsős bizottsági tagok, Nagy Anikó, Szilágyiné Végh 
Csilla. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, vendégeinket és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem fiatal hallgatóit. Nagy örömmel üdvözöljük őket, hiszen a képviselő-testületi ülés 
nyilvános, és tanulni sohasem szégyen és késő. Reméljük máskor is látjuk őket, mert kedvet kapnak a mai ülés 
után, hogy látogassák a képviselő-testületi üléseket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel 
határozatképes, az ülést 15.05 órakor megnyitom. Javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye le napirendjéről a 
meghívó szerinti 3. napirendi pontot, a 63/2017. sz. – ”Budapest Főváros IX. Budapest, VÁGÓHÍD utca és 
környéke Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és 
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FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezés” című – előterjesztést, illetve az 
5. napirendi pontot, a 61/2017. sz. – ”Budapest, IX. ker. UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE (a Határ út – 
Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési 
Szabályzatáról (I. forduló)” 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. 
 
68/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (egyfordulóban) 

78/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
2./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (I. forduló) 

59/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet (egyfordulóban) 

62/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
4./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására 

79/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-
vezérigazgatója 

 
5./ Javaslat a Belső-Pesti Tankerületi Központtal használati szerződés megkötésére 

75/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
6./ Beszámoló féléves Kamatozó kincstárjegy vételéről 

77/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
7./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására 

60/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére 

64/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
9./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban 

53/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
10./ Javaslat az Anyaoltalmazó Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadására 

71/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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11./ Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatási kérelme 
52/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
12./ A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány támogatási kérelme 

73/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
13./Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" 
alapján megnyert pályázat kiegészítésére 

74/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
14./ Javaslat az Aranycsapat Alapítvány támogatására 

51/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
15./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

55/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-
felügyelet igazgatója 

 
16./ Javaslat a József Attila-lakótelep díj fizetési zónát nem érintő parkolók kialakítására és szabályozására 

54/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 

 
17./ Javaslat az illetményalap emelésére, valamint a bérkiegészítések központi költségvetésből történő 
finanszírozására vonatkozó felterjesztésre 

65/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő 

 
18./ Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában 

72/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő 

 
19./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása 

58/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök 

 
20./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása 

57/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök 

 
21./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására 

76/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 

 
22./ Éjszakai nyitvatartás megtiltása ügyében fellebbezés elbírálása 

66/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

 
23./ Önkormányzati hatósági ügyek 

67/2017., 67/2/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
       dr. Bácskai János polgármester 
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(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Baranyi Krisztina: Szeretnék kérdést feltenni, tájékoztatást kapni a Polgármester úrtól, illetve a helyi KDNP-s 
képviselő úrtól, hogy az Alföldi Róbert megrendezésében, a Sportcsarnokban bemutatásra kerülő Passió, mint 
nagyszabású, minőségi kulturális esemény kapcsán megjelentek a sajtóban olyan hírek, hogy a helyi 
ferencvárosi KDNP ellenállása miatt nem a Bakáts téri templom előtt, illetve a Fradi pályán kerül bemutatásra ez 
a darab. Erdő Péter bíboros urat is emlegették. Szeretnék indokokat hallani, hogy mi történt, amikor hosszú évek 
után végre valami igazán színvonalas kulturális esemény lehetett volna Ferencvárosban, mivel akadályozta meg 
a helyi KDNP, aki a kerületben gondolom egyedül Mezey képviselő úrból áll. Ha még vannak többen, akkor 
elnézést kérek. 
 
Dr. Bácskai János: Úgy látszik, hogy minden képviselő-testületi ülésen el kell ismételnem, hogy van a 
ferencvárosi Képviselő-testületnek egy SZMSZ-e, ha valaki kérdést szeretne feltenni, akkor pontosan 
meghatározott módon ezt meg lehet tenni. Ez nem a megfelelő módja ennek, tehát választ most biztosan nem 
fog kapni pro forma. Tartalmilag meg ennyi „badarságot” még életemben nem hallottam. Az rendben van, hogy 
az ember össze-vissza olvas mindent az interneten, és a „print sajtóban”, de legalább összeszedné az 
összetartozókat és a nem összetartozókat, illetve olyanokat kérdezne, akiket illet. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítása (egyfordulóban) 

78/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: A 17.§ így szól: „a Rendelet 34.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép”. Kérem, 
hogy így módosítsuk: „a Rendelet 34.§ (1) bekezdés bevezető mondatrész helyébe az alábbi rendelkezés lép.” 
Mivel ha ez nincs itt, akkor a paragrafus érdemi része maradna ki. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta, és többek 
között javaslatok hangzottak el, egyrészt az iskolakezdési támogatás mértékére vonatkozóan. Most azt 
tartalmazza a módosítás, hogy 3000 forintról 5000 forintra emeljük, a javaslat azt kérte, hogy 6000 forintra 
módosuljon a támogatás. Ennek a lehetőségét az iroda megvizsgálja.  
A másik, hogy szintén egy lehetőséget kellene megvizsgálni az alapítványi iskolákkal kapcsolatban, hogy az 
ottani ferencvárosi diákok is kapjanak taneszköz támogatást. Ebben az az érdekes, hogy ott általában gimnazista 
korosztály tanul, tehát nem biztos, hogy őket érinti a rendelet, de az iroda megvizsgálja.  
Egy kérdés is elhangzott a tankönyvtámogatással kapcsolatban. Utólagos elszámolás van, tehát a szülők csekket 
kapnak, és utólag az iroda elutalja a számlákra az összegeket. Szerintem ez megválaszolásra került, és az iroda 
jelezte, hogy nem volt probléma a 2016-os tankönyvtámogatás kapcsán. A bizottság támogatta, és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Gyurákovics Andrea képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta és támogatta az előterjesztést. A bizottsági 
ülésen is felmerültek azok a kérdések, amiket Illyés Miklós képviselőtársam elmondott, úgyhogy nem ismétlem 
meg. Ezen kívül kérdésként merült fel – Alpolgármester asszony részéről ígéret hangzott el, hogy megvizsgálják -
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, hogy ha a kerületben jár valaki iskolába, akkor 15.000 forintért kap tankönyvtámogatást, ha ferencvárosi 
illetőségű, de kerületen kívüli iskolába jár, akkor maximum 10.000 forintért kaphat támogatást. Miért van a kettő 
között különbség? Mennyien kérik, akik kerületi illetőségűek, de nem ide járnak? Olyan nagy ez a szám, hogy a 
költségvetést megterheli, és nem lehet 15.000 forintra felemelni? Nem hiszem, hogy ez olyan nagy összeg lenne, 
és nem is értem, miért van a kettő között megkülönböztetés. Alpolgármester asszony azt mondta, hogy 
preferáljuk a kerületi iskolába járókat. De ha valaki itt nem talál neki megfelelő iskolát, akkor miért kerül hátrányos 
helyzetbe? 
A másik kérdés az volt, hogy az egyházi iskolába járók kapnak támogatást, viszont a kerületben alapítványi 
iskolába járó kerületi gyerekek nem kapnak támogatást. Három iskoláról beszélünk. Mennyi gyerekről van szó? 
Ezt sem hiszem, hogy olyan nagy számról lenne szó, amit a költségvetés ne bírna el. Ne legyenek ők hátrányos 
helyzetben. Nagyon bonyolult az a háttér, hogy ki miért jár ilyen iskolába, esetleg nehezen kezelhető, nehezen 
beilleszkedő, stb. Ezt érdemes lenne átnézni, és esetleg belerakni a rendeletbe.  
Mivel sok ilyen kérdés merült fel, én azt javaslom, hogy a határozati javaslatot ne szavazzuk meg, miszerint 
egyfordulóban tárgyalja a Képviselő-testület a rendeletet. Azért lenne jó a két forduló, hogy a szakmai 
bizottságban, és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságban felvetődött kérdéseket meg tudjuk vizsgálni, és a 
második fordulóra legyen megfelelő számokkal ellátott javaslat. 
 
Görgényi Máté képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
Kállay Gáborné: Meg fogjuk vizsgálni a problémákat, amiket Pál Tibor képviselő úr jelzett, és befogadom a 
javaslatot, hogy két fordulóban tárgyaljuk a rendeletet. Tegnap Gyurákovics Andrea képviselő asszony javaslata 
volt, hogy nézzük meg van-e lehetőség arra a költségvetésben, hogy 5.000 forint helyett 6.000 forintra emeljük az 
iskolakezdési támogatást. Az iroda megnézte, és elbír a költségvetési sor egy 6.000 forintra történő emelést, 
tehát javaslom, hogy az iskolakezdési támogatást duplájára emeljük. Kérem, a két fordulós tárgyalásról 
szavazzunk. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 78/2017. számú előterjesztés módosított 
határozati javaslatáról, a rendelet kifüggesztéséről. 
 
69/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 78/2017. sz. 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2017. (……) önkormányzati rendeletét rendelet-
tervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (I. forduló) 

59/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan javasolta a 
Képviselő-testületnek kifüggesztésre a rendelet-tervezetet. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 59/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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70/2017. (III.23.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 59/2017. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az emléktábla-állítás rendjéről szóló …/2017. (…) önkormányzati 
rendeletét rendelet-tervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet (egyfordulóban) 

62/2017. 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 és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 62/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
71/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 62/2017. 
sz. előterjesztés mellékletét képező, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló …./2017.(…….) önkormányzati 
rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 66/2015. (II. 19.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül 
helyezi. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 62/2017. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 9/2017. (III.28.) önkormányzati rendeletét a partnerségi egyeztetés 
szabályairól. 
 
 
4./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról 
és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására 

79/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-
vezérigazgatója 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
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Vörös Attila: Köszönöm, nem. 
 
Pál Tibor: Tegnap a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Minden kérdésre választ 
kaptunk, ami esetleg a szövegből nem volt érthető. A bizottság támogatta a rendelet módosítását, de kár, hogy 
ezt is egyfordulóban tárgyaljuk.  
A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy érthető a jó szándék, hogy a várakozási övezetben lakó albérlők számára 
megnyitjuk a parkolási lehetőséget ezen feltételekkel. Azonban jelezték felém, hogy az iskoláknál ugyan lehet 
majd egy órát parkolni, de amikor a nagypapa az óvodából hazaviszi a gyereket a szintén ferencvárosi lakhelyre, 
ahol nincs neki parkolási engedélye, akkor ott fizetnie kell. Érdemes lenne gondolkodni, hogy miközben jó 
szándékkal egy problémát megoldunk, mindig keletkezik egy másik. Például a kőbányai illetőségű papa hazaviszi 
a gyereket a ferencvárosi óvodából, ahol kap 20 perces parkolási lehetőséget, de a gyerek a József Attila-
lakótelepen lakik, ahol megáll és felviszi az ebédet, amit a nagymama főzött, és megvárja, amíg a szülő hazajön, 
akkor neki ott már fizetnie kell a parkolási díjat. 
 
Dr. Bácskai János: A vendégek kedvéért érdemes pár mondatot erre szánni. A József Attila-lakótelep P+R 
parkoló használata ellen próbál a kerület fellépni, és megoldani az ott élők parkolási gondját. Akik nem a 
kerületben laknak, és a lakótelep metró közeli részét használták a parkolási övezet kiterjesztéséig parkolóként, 
azok számára ez egy kedvező rendeletalkotás volt. Próbáljuk az élethez igazítani a saját törvényeinket - a helyi 
rendeletet -, és hogy minél tökéletesebb legyen, már ott tartunk, hogy a nagypapa viszi az unokát a nagymama 
főztjével, és lassan már az unoka vezeti az autót, ami a nagypapáé, aki más kerületben lakik, stb. Nyilván az 
összes esetre nem fogunk tudni rendeletet alkotni, de igyekszünk a lehető legtöbb szempontot figyelembe venni. 
Ez a rendeletmódosítás is erről szól, és már a bérlőket is bevesszük a körbe, nem titkolt szándékkal, hogy akkor 
a tulajdonos esetleg bejelenti, hogy bérlője van, és a NAV is kedvezőbb szemmel néz ezekre a tulajdonosokra. 
Próbáljuk segíteni a törvénytisztelő magatartás erősödését, és támogatni ezzel a rendelettel is. 
 
Vörös Attila: Két technikai kiegészítésem lenne a rendelet szövegéhez kapcsolódóan.  
A 8/B. §. (2) bekezdésében a ”középiskola” megjegyzést szeretném beszúrni a szövegbe. A szöveg úgy alakulna: 
„e rendelet hatálya alá tartozó bölcsőde, óvoda, általános iskola többcélú oktatási intézmény, középiskola 
nyilvántartásában szerepel.” 
A másik javítás: 12.§ kétszer szerepel a rendeletben, az utolsó paragrafus értelemszerűen 13.§. 
 
Dr. Bácskai János: Még mielőtt az a vád érne minket, hogy félünk a 13-as számtól, és ezért két 12-est írtunk 
volna. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 79/2017. számú előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
72/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 79/2017. sz. 
előterjesztés mellékletét képező, a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …./2017.(…….) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg 
és fogadja el. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 

 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 79/2017. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 0 nem, 3 
tartózkodás mellett megalkotja a 10/2017. (III.28.) önkormányzati rendeletét a Ferencváros közterületein a 
járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 
39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 79/2017. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
73/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
kezdeményezze a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 
4.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú mellékletének 79/2017. sz. előterjesztés szerinti módosítását. 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 

 
 

5./ Javaslat a Belső-Pesti Tankerületi Központtal használati szerződés megkötésére 
75/2017. sz. előterjesztés  

 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Érdemes tanulni az új kifejezést, elfelejtjük a KLIK-et ezután. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a megállapodás tervezetet. Alapvetően 
természetesen támogatható. A 3. fejezet 4. pontja kérdésként vetődött fel, hogy ha ez nincs a szerződésben, 
akkor is elfogadható lenne. Miért kellett ezt ide írni? Összességében helyes, hogy a KLIK-kel kötött szerződés 
kiegészül egy ilyen megállapodással. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy érdemes lenne a társasházak számára 
is egy ilyen típusú megállapodást kötni, vagy valamifajta kedvezményt. Ezt nem tudom, hogyan lehet, csak 
jelzem, de erről döntés nem született. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta ezt a külön megállapodást. Egy 
kérdés hangzott el: az ingyenes ingatlanhasználatra vonatkozó igényt előzetesen negyedévente kell jelezni a 
Tankerületi Központnak és a kérdés az volt, hogy nem hosszú-e ez az idő, nem lehetne-e havonta. Az iroda 
válasza – ezzel értett egyet a bizottság is – az volt, hogy a rugalmasság legyen a jellemző, maradjon egyelőre a 
negyedév, és ha igény van rá, akkor esetleg korrigáljuk. A bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Egy megjegyzés hangzott el ezzel 
kapcsolatban, hogy a keretszerződés lefedi-e teljes egészében a bérlet következményeit. Erre elhangzott, hogy 
keretszerződés jellegű, tehát minden bérlettel kapcsolatos körülményt külön megállapodásban fogunk tudni a 
tankerülettel intézni, ahol erre van igény. Ezzel a kitétellel támogatta a bizottság az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Bizottsági elnök úr jelezte, hogy a társasházakat is vegyük bele a normatív szövegbe. 
Elhangzott a bizottsági ülésen is, hogy ezt olyan jogvégzett emberek írták, akik láttak már ilyen típusú 
szerződéseket, és van „szemmértékük” ahhoz, hogy mit illik egy ilyen szerződésbe beleírni és mit nem, mely 
kivételeket érdemes beleírni, és mely összes esetet pedig nem, amitől „hatszázszor” ilyen hosszú lenne a 
szerződés. Javaslom, hogy bízzunk ezekben a jogtudósokban, hogy minden belekerült, aminek benne kell lennie, 
és nem került bele semmi olyan, ami fölösleges lenne. Miközben ez a bizonyos (4) bekezdés jelenthet egyfajta 
„szószátyárságot”, de ahogy bizottsági elnök úr szerette volna látni, hogy egyben feladat meghatározást is 
jelentene a Belső-Pesti Tankerületi Központ felé, attól óva inteném a Képviselő-testületet. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 75/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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74/2017. (III.23.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja a 75/2017. számú előterjesztés mellékletét képező, az Önkormányzat és a Belső-Pesti Tankerületi 
Központ közötti, a Belső-Pesti Tankerület részére ingyenes vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és 
ingatlanrészeknek, a helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében történő használatára 
vonatkozó megállapodást. 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében rögzített megállapodásban – szükség 
esetén - az egyeztetések folyamán felmerülő esetleges technikai jellegű módosításokat megtegye, és a 
megállapodást aláírja. 
Határidő: 1. pont: 2017. március 23. 
   2. pont: 2017. április 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Beszámoló féléves Kamatozó kincstárjegy vételéről 

77/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Mivel vendégeink életük első képviselő-testületi ülésén vesznek részt, és hogy élvezetesebb 
legyen számukra is a „műsor”, kérem képviselőtársaimat, hogy jobban terjesszük ki az SZMSZ-ben leírtakat. 
Talán volt szerencséjük a helyi SZMSZ-ünket tanulmányozni, és tudják mi a „szereposztás”, talán kevésbé 
unalmas, illetve izgalmasabb, hogy ki, mikor és miért szól hozzá, de szívesen veszünk kérdéseket is. 
Működjenek közre a Képviselő-testület ülésének folyamatában, és lehet hogy akkor képviselőtársaim is nagyobb 
izgalommal tekintenek a hátralévő napirendek elé. 
 
Baranyi Krisztina: Valószínűleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanulók közül nagyon sokan fognak 
szociális ügykezeléssel foglalkozni, és szociális ügyekkel tölteni az elkövetkező 20-25 évüket. Rengeteg olyan 
panasz fog hozzájuk érkezni, mint ami naponta hozzám, hogy nemrégen valakire rászakadt a felette lakó WC 
csészéje a teljes tartalmával együtt. Rengeteg önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás van olyan állapotban, 
ami emberhez nem méltó a XXI. században, rengeteg patkány ….  
 
Kállay Gáborné: Elnézést kérek, de ez nem tartozik a napirendhez. 
 
Baranyi Krisztina: Szeretném folytatni a kincstárjegyekkel kapcsolatos hozzászólásomat. Több olyan 
önkormányzati tulajdonú ház van, amit minden oldalról gerendákkal kell megtámasztani, hogy ne dőljenek össze, 
ne dőljenek le a gangok. Még mindig 1000 lakás van, ahol nincs WC a lakásban. Ezért kérdezem, hogy ha 2 
milliárd forint szabad pénze van ennek a kerületnek… 
 
Zombory Miklós: Kérem az ülésvezetést, hogy vegye el a szót Képviselő asszonytól. 
 
Az ülésvezetés megvonta a szót Baranyi Krisztina képviselőtől. 
 
Kállay Gáborné: Nem értem, hogy jön ez a kincstárjegyekhez. 
 
Mezey István(ÜGYREND): Ugyanezt szerettem volna mondani. Ha volt szerencséjük az SZMSZ-t elolvasni, 
akkor tudják, hogy ilyen típusú hozzászólásokra nincs napirenden kívül lehetőség.  
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Amikor az idei költségvetést 
elfogadtuk, akkor Polgármester úr jelezte, hogy van 2 milliárd forint szabad pénzeszközünk, amiért kincstárjegyet 
kívánunk vásárolni, és ennek a lebonyolítása van előttünk. Ami érdekes, hogy a költségvetésben ez úgy 
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szerepelt, hogy 2%-os kamattal szerezzük meg a kincstárjegyeket, most azt látjuk, hogy ez csak 1,5%. Tegnap 
ezt a bizottsági ülésen végigbeszéltük, hogy így változik a kincstárjegy kamatrésze. Elhangzott az ülésen – meg 
is tudom erősíteni -, hogy ha van 2 milliárd forint szabad pénzeszköze az önkormányzatnak, akkor ez egyrészről 
jó dolog, hiszen sok pénzzel rendelkezünk, másik oldalról viszont egy önkormányzatnak fontos lenne, hogy ezt 
minél előbb felhasználja. Tudjuk, hogy mire szeretnénk felhasználni: lakóházak felújítására, például a Balázs 
Béla u. 13. szám alatti házra. Van lehetőség mire költeni a pénzt, jó lenne, ha ezeknek a házaknak az 
előkészítése, tervezése, engedélyezése, kiviteli tervek olyan állapotban lennének, hogy valóban lehetne 
közbeszereztetni és felhasználni. A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ugyan fél évre kötjük le ezt a pénzt, és 
augusztusban szabadul fel, de ha ismét lekötjük, akkor 1 évig tároljuk a pénzt, miközben az építőiparban sokkal 
nagyobb mértékben emelkednek az árak, mint amekkora kamattal számolhatunk. Remélem, hogy augusztusra 
lesz olyan cél vagy feladat az önkormányzat előtt, ami a költségvetésbe bekerül és ezt a pénzt felhasználjuk 
ezekre a célokra. A bizottság elfogadta a beszámolót. 
 
Baranyi Krisztina: Valószínűleg mindenki megértette, hogy az előbb mit szerettem volna mondani, ha nem 
„fojtják belém a szót”, tehát van mire költeni a 2 milliárd forint szabad pénzeszközt. Ezeknek az embereknek 
egyetlen hónapot sem ér rá, nemhogy éveket, hogy ilyen minőségű önkormányzati tulajdonú lakásban éljenek, és 
ezért még fizessenek is.  
A másik kérdésem, amit szintén ehhez a napirendi ponthoz szeretnék kapcsolni, hogy felhatalmazást adtunk a 
Polgármester úrnak a kincstárjegy és értékpapír vásárláson kívül arra is, hogy esetlegesen 1,5 milliárd forintos 
folyószámlahitelt vegyen fel a számlavezető bankunktól. Erről is ugyanilyen módon, csak utólagos beszámolással 
tartozik a Képviselő-testület felé, mint arról, hogy most értékpapírokat vásárolt a kerület pénzén, amit az itt élők 
méltatlan lakáskörülményeinek a javítására lehetne fordítani. Megkérdezem - hogy ne utólag legyen tudomása a 
Képviselő-testületnek -, hogy volt-e valamilyen folyószámlahitel felvétele az önkormányzatnak az elmúlt időben, 
vagy tervez-e ilyet és mikor? 
 
Dr. Bácskai János: Nem volt. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 77/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
75/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi 
költségvetésben az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére 2 milliárd Ft értékben biztosított féléves Kamatozó 
Kincstárjegy vételéről szóló beszámolót elfogadja.  
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására 

60/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta a Pinceszínház kiválását a 
Ferencvárosi Művelődési Központból. Néhány kérdés merült fel, amiket Alpolgármester asszony megválaszolt. Itt 
egy elvi döntésről van szó, a kiválás megkezdéséről és az illetékes miniszterrel történő egyeztetésről. Később 
még fogja tárgyalni a bizottság és a Képviselő-testület is a kiválást. 
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Szilágyi Zsolt: Tegnap én kérdeztem a bizottsági ülésen, de felmerült még kérdés. Ha elindul az átszervezés, 
akkor a dolgozóknak újra kell tárgyalni a bérét és a szerződését. Tegnap Alpolgármester asszony azt mondta, 
hogy mindenkit szeretnének közszolgálati státuszba helyezni. Aki ezt nem vállalja vagy szerződéses alapon van 
most a színháznál, azok kapnak kártérítést? Ha igen, akkor ki fizeti ki?  
Az igazgatói posztra is ki kell írni egy pályázatot. Mikor írják ki, mert az előterjesztésben 2017. június 30. a 
határidő, és arra még meg kell várni a miniszteri választ? Lesz elég idő arra, hogy a színház évadkezdésére új 
igazgató legyen?  
Eddig mennyi, milyen összegű TAO-támogatást kapott a színház? 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Nagyjából ugyanezek a kérdések 
vetődtek fel.  
Nagyon régóta dolgozom a Ferencvárosban, és megéltem, amikor a Kosztolányi Művelődési Ház önálló 
intézményként működött, amikor összekötötték a Ferencvárosi Művelődési Központtal, amikor Kft-ként működött, 
azután ismét a Ferencvárosi Művelődési Központ részeként, és most önálló színházként. Látom a repertoárból, 
az eddigi műsorból, hogy van egy fellendülése a színháznak. Ha önállóan meg tud majd élni, és önálló színház 
lesz, akkor erre büszkék lehetünk, egy „ékszerdoboza” is lehet Ferencvárosnak, ennek csak drukkolni tudok. 
Reméljük, hogy az összes technikai kérdést sikerül megoldani. A bizottság támogatta. 
 
Dr. Bácskai János: Különös öröm olyan képviselők dicséretét hallgatni, akik még Leninnel is találkoztak annak 
idején.  
 
Mezey István: Sajnos én még nem dolgozom ilyen régen itt, mint Pál Tibor képviselőtársam, de ennek ellenére a 
Gazdasági Bizottság a pályázati lehetőségek és egyéb okán szintén támogatja az ilyen típusú kiválását a 
Pinceszínháznak. 
 
Kállay Gáborné: Szilágyi Zsoltnak válaszolva: nyilván érdeksérelem senkit nem érhet a színház dolgozói közül. 
Azt gondolom, hogy a közalkalmazotti munkaviszony mindenképpen stabilabb munkaviszony, de ha valaki nem 
akar így dolgozni, hanem szerződésesben, akkor arra is meg lesz a lehetősége.  
A TAO-támogatás megállapítása az eladott jegyek alapján történik. 12-13 millió forint között volt az éves TAO-
támogatás összege, amire jogosultsága volt a színháznak. 
Úgy gondolom, hogy az új évadot teljes felkészültséggel el tudja majd kezdeni a színház. 
 
Dr. Bácskai János: Szilágyi Zsolt képviselő úr „vigasztalására”: a színház pályázaton elnyert igazgatói cím 
nélkül is vezetővel tud működni addig is, amíg a pályázat le nem zárul. A színház működésében nem lesz 
szakadás, fennakadás. 
 
Baranyi Krisztina: Úgy tűnik, hogy most Jordán Tamás munka nélkül marad ebben az országban. Ha a 
Pinceszínház élére megnyernénk magunknak, én teljes szívvel tudnám támogatni ezt az elszakadást. 
Próbálkozzunk meg vele! 
 
Dr. Bácskai János: Nyilván gondoskodni kell arról, hogy Jordán Tamás megtudja ezt a lehetőséget. Nyílt 
pályázat lesz, tehát bárki indulhat rajta. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 60/2017. számú 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
76/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből 
történő kiválásával összefüggő átszervezéséhez szükséges előkészítő munkálatokat lefolytassa.  
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt átszervezésről a kultúráért felelős miniszter 
véleményét előzetesen kikérje. 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a kultúráért felelős miniszter véleményének figyelembevételével az 
átszervezésre vonatkozó konkrét javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



12 
 

(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére 

64/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Hazai György turkológus, Helyey László Jászai Mari-díjas színművész, Dr. Springer Ferenc 
Ferencváros egyik alapítójának emlékére szeretnénk táblát engedélyeztetni. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a 64/2017. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
77/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
1./ Budapest, IX. kerület Közraktár u. 12/a. számú ház falán „Ebben a házban lakott HAZAI GYÖRGY (1932 – 
2016) világhírű orientalista, a török filológia elismert szaktekintélye, az Andrássy Egyetem alapító rektora, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja. Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 2017.” szövegű emléktábla 
állításával adózik Hazai György munkásságának, amennyiben a lakóközösség hozzájárulását tartalmazó 
közgyűlési döntés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtásra kerül. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Budapest, IX., Ifjúmunkás u. 24. (Pöttyös u. 4.) számú ház falán „Ebben a házban élt 1980-tól élete végéig 
HELYEY LÁSZLÓ (1948 – 2014) Jászai Mari-díjas színművész. Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 2017.” 
szövegű emléktábla állításával adózik Helyey László színművész munkásságának, amennyiben a lakóközösség 
hozzájárulását tartalmazó közgyűlési döntés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 
Hivatalhoz benyújtásra kerül. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ Budapest, IX., Hőgyes Endre u. 11. számú ház falán „Ezt a házat 1900-ban családjának építtette, és haláláig 
itt lakott DR. SPRINGER FERENC (1863-1920) ügyvéd, Ferencváros országgyűlési képviselője, az FTC első 
elnöke. Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 2017.” szövegű emléktábla állításával adózik dr. Springer Ferenc 
munkásságának, amennyiben a lakóközösség hozzájárulását tartalmazó közgyűlési döntés Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtásra kerül.  
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
4./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a 2017. évi költségvetés 3146. számú kiadási előirányzata 
feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és az emléktáblák állításának költségeit  
-Hazai György emléktábla (109.320,- Ft + ÁFA) 
-Helyey László emléktábla (103.350,- Ft + ÁFA) 
-dr. Springer Ferenc emléktábla (164.124,- Ft + ÁFA) a 3146. számú költségvetési sor terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ felkéri a Polgármestert, hogy az emléktábla állításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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9./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban 
53/2017. 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 támogatta az otthoni segítségnyújtást a 
továbbiakban is, hiszen lejárt a szerződésük. Új ajánlattételi felhívást teszünk közre a következő évre. A bizottság 
egyhangúan támogatta. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 53/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
78/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátást, mint önként vállalt 
feladatot biztosítja 2017. április 1 - 2018. március 31. napjáig. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt szolgáltatás érdekében szükséges intézkedéseket tegye 
meg, és készítse elő a 2017. április 1 - 2018. március 31. közötti időszak vonatkozásában az ajánlattételi 
felhívást. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat az Anyaoltalmazó Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadására 

71/2017. 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 71/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
79/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
105/2016. (III. 24.) sz. határozata alapján támogatásban részesített, Anyaoltalmazó Alapítvány beszámolóját. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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11./ Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatási kérelme 
52/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: A héten kétszer is láttam a televízióban, hogy azt hangsúlyozták, hogy a tavaly előtti évhez 
képest a koraszülöttek halálozása 25%-kal csökkent. Ezt nagy pozitívumnak tartom. Az alapítvány 1989-ben 
kezdte meg a működését, és a mentőautók üzemeltetésére, karbantartására kérik a pénzt. 300.000 forintot 
szeretném, ha kapnának. A bizottság egyhangúan támogatta, és kérem a Képviselő-testületet is, hogy 
támogassa. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 52/2017. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról, 300.000 forinttal kiegészítve. 
 
80/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Peter Cerny 
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért zökkenőmentes működéséhez szükséges mentőautók 
üzemeltetési költségeit bruttó 300.000,- Ft összegben támogatja a 2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális 
és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány támogatási kérelme 

73/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Ugyanazt tudom itt is elmondani, hogy 25%-kal csökkent a koraszülöttek halálozása. Közel 
van hozzánk, a Baross utcában található az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika. Nagyon nagy a 
betegforgalom, ezáltal a készülékek, műszerek hamarabb mennek tönkre, mint ami az előírás lenne. 200.000 
forint támogatásról szól a határozat. A bizottság egyhangúan támogatta, és kérem a Képviselő-testületet is, hogy 
támogassa. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 73/2017. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról, 200.000 forinttal kiegészítve. 
 
81/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A korszerű 
szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány” által beszerzendő orvosi műszerek, eszközök beszerzésére bruttó 
200.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 
költségvetési sorának terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez 
szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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13./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" 
alapján megnyert pályázat kiegészítésére 

74/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: A 2017. február 16-i képviselő-testületi ülésen megszavazták az Ovi-Foci pályát. A támogatási 
szerződést Polgármester úr már aláírta, és a pénzügyi átutalás folyamatban van. Az Ovi-Foci pályát azonban 
nyáron 40-44 fokban is használják majd a gyerekek, ezért az alapítvány javasolja egy védőháló felszerelését, ami 
egyrészt árnyékot ad, másrészt az UV sugárzástól is megvédi a gyerekeket és a nevelőket. 292.100 forintból az 
önkormányzatnak 87.630 forintjába kerül. Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa. 
 
Illyés Miklós: Alpolgármester úr a bizottsági ülésen is elmondta ezt, és a bizottság egyhangúan támogatta az 
előterjesztést. Megjegyzem, hogy amikor egy ilyen 10 millió forintos beruházásról van szó, akkor illene egy 
védőhálót gratis odaadni. Annak is örülünk, hogy a labda sem fog így kipattanni, mivel az UV háló, egyben 
labdamegőrző is lesz. 
 
Dr. Bácskai János: Ez gondolom, azt jelenti, hogy ez az összeg minősíti a céget is, és a Képviselő-testület 
döntését is. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 74/2017. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
82/2017. (III.23.) 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 pályázat keretében kiépülő sport pálya fejlesztése céljából, a védőháló felszereléséhez 
szükséges 87.630,- Ft önrészt az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési támogatásként biztosítja. 
2./ felkéri a Polgármestert az 1./ pontban meghatározott fejlesztési támogatásra vonatkozó szerződés megkötése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat az Aranycsapat Alapítvány támogatására 

51/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Kérem a Képviselő-testület támogatását a Kocsis Sándor Emléktorna IV. alkalommal való 
megrendezésére. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 51/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
83/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Aranycsapat Alapítvány részére 500.000 Ft támogatást nyújt a IV. Kocsis Sándor Emléktorna megrendezéséhez, 
és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
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(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 

55/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet igazgatója 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Rimovszki Tamás: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Előkerült néhány kérdés, amire Igazgató úr válaszolt. Számos köszönet is elhangzott a Közterület-
felügyelet munkáját illetően. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Köszönöm azt a munkát, amit az illegális szemétlerakások ügyében tesz Igazgató úr, 
hogy megszűnjenek Ferencvárosban. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 55/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
84/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata úgy dönt, hogy elfogadja a Ferencvárosi Közterület-
felügyelet 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
16./ Javaslat a József Attila-lakótelep díj fizetési zónát nem érintő parkolók kialakítására és 
szabályozására 

54/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Intzoglu István: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatta az 
előterjesztést. Arról van szó, hogy a Polgármester úr vizsgálja meg a kérdést, azt gondolom, hogy ez 
támogatható dolog. 
 
Dr. Bácskai János: A „kémek” - a tavaszi madarak, akik beültek az ablakba - azt jelentették, hogy az egyik 
helyszín bizonytalan. Erről született valamilyen döntés?  
 
Intzoglu István: Az irodával voltunk helyszíni bejáráson, és a III. Távíró utcai szakasznál kb. 10-20%-os 
lehetőséget látunk. Ezért próbáltuk meg az első két helyszínnel összevontan átvinni. 
 
Dr. Bácskai János: Nem sokkal lettem okosabb. Olyan határozatot ne hozzunk, amibe másnap bele lehet kötni. 
A Távíró u. 11-19. szám alatti terület nem zöldfelület? Ha igen, akkor ott lehet parkolót kialakítani? Mert ha így 
van, akkor ezt hagyjuk ki a határozatból. 
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Görgényi Máté: A József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén beszéltünk erről, de tekintettel arra, hogy az 
előterjesztés nem azt tartalmazza, hogy ezeken a helyszíneken konkrétan szükséges a Polgármester úr 
intézkedése, miszerint itt ki kell alakítani a parkolóhelyeket, hanem arról szól az előterjesztés, hogy ezek 
helyszínjavaslatok. Ha a bejárás, vizsgálat alkalmával kiderül, hogy valamelyik helyszín nem alkalmas 
parkolásra, akkor ez kikerülhet a helyszínek közül.  
 
Dr. Bácskai János: Az a lényeg, hogy nem nekem kell kialakítani a parkolókat. Kérdés, észrevétel, nincs. 
Kérem, szavazzunk az 54/2017. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
85/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a 
Polgármestert, hogy az új és szabályozott parkolók kialakításának lehetőségét az 54/2017. számú 
előterjesztésben, és annak mellékleteiben foglaltak figyelembevételével vizsgálja meg, és a vizsgálat 
eredményétől függően a célok megvalósításának érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ Javaslat az illetményalap emelésére, valamint a bérkiegészítések központi költségvetésből történő 
finanszírozására vonatkozó felterjesztésre 

65/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem mindenki támogatását. 2008 óta nem emelkedett a közalkalmazottak alapilletménye: 
38.650 forint. Amikor beterjesztettem a Képviselő-testület elé, akkor Polgármester úr korrektsége alapján 
megemelkedett 41.000 forintra, amivel a dolgozóink kicsivel többet vihetnek haza. Ez a felterjesztés arról szól, 
hogy a központi költségvetés emelhetné 20%-kal az illetményalapot, és akkor még többet tudnának hazavinni, a 
munkamorál is sokkal emelkedettebb szintű lehetne, és mindenki jobban járna. 
 
Dr. Bácskai János: Képviselő úr nagyon helyesen említette, hogy mindenért a Polgármester felelős, ha a Fradi 
nem első, akkor mondjon le, ha első, akkor dicsérik. A Polgármester korrektsége ebben az ügyben nem áll meg, 
mert nem én szavaztam meg egyedül, hanem a Képviselő-testület. Nem egy személyben tehetek arról sem, ha jó 
dolgok történnek a kerületben.  
 
Baranyi Krisztina: Ehhez és a következő napirendhez is mondom, hogy nem értek egyet azzal, hogy az 
önkormányzati Képviselő-testületek, hozzájuk nem kötődő, random ügyeket véleményezzenek. Akkor sem 
értettem ezzel egyet, amikor a FIDESZ precedenst teremtett a kvótaügyi állásfoglalásokkal, az önkormányzatok 
elé tették ezt a kérdést. Ezzel az erővel a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, az ügynök akták 
nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, a szomáliai kalózok elleni fellépésről, a NASA Mars programjáról is 
hozhatnánk határozatot. Szakítsunk azzal a hagyománnyal, amit a FIDESZ szeretett volna megteremteni, az 
önkormányzat helyi ügyekkel foglalkozik, és ezekre az ügyekre nincs ráhatásunk. 
 
Dr. Bácskai János: Ez egy olyan hozzászólás volt, aminek szinte teljes egészével egyet tudok érteni, de a 
szóhasználattal nem feltétlenül, hiszen nem csak a családon belül történhet erőszak, maradjunk a 
párkapcsolaton belüli erőszaknál. 
 
Szilágyi Zsolt: Úgy érzem, hogy a közalkalmazottak az önkormányzathoz is hozzá tartoznak. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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86/2017. (III.23.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
határozatot elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, élve az Alaptörvény 32. cikk 
(1) j) pontjában biztosított felterjesztési jogával, Magyarország Kormányához fordul azzal a kezdeményezéssel, 
hogy az Országgyűlés döntsön 
a./ a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap (38 650 forint) 20 
%-os emeléséről. 
b./ a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 
15.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzatok költségvetési szerveinél alkalmazásban álló köztisztviselők, 
közalkalmazottak valamint egyéb munkavállalók részére fizetendő bérkiegészítés teljes összegének központi 
költségvetésből történő biztosításáról.” 

(5 igen, 6 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Intzoglu István képviselő és Zombory Miklós alpolgármester kiment az ülésteremből. 
 
 
18./ Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában 

72/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő 

 
Dr. Bácskai János: Felhívom a vendégek figyelmét, hogy ilyen lehetősége is van egy Képviselő-testületnek. 
Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szilágyi Zsolt: Ezt a felterjesztést azért nyújtottam be, mert a Jobbik Magyarországért Mozgalom a 
Parlamentben is benyújtotta az Igazságügyi Bizottság elé. Tudjuk, hogy Ferencváros országgyűlési képviselője – 
dr. Vas Imre - egyben az Igazságügyi Bizottság tagja is. Remélem, hogy ezt támogatja a Képviselő-testület, mert 
a korrupciót minden szinten meg kell állítani, és emelni kell a büntetést. A közpénzek sérelmére elkövetett 
bűncselekményeket eléggé enyhén büntetik, a legnagyobb büntetés a felfüggesztett szabadságvesztés, vagy egy 
hűtlen kezelésnél akkora büntetést kapnak, mint ha valaki becsületsértést követ el az utcán. Ezeket szigorítani 
kell, ezért kérem Polgármester úr és a Képviselő-testület támogatását. 
 
Dr. Bácskai János: Annyit segítenék a döntéshozáshoz, hogy tudomásom szerint ez parlamenti döntés. 
FIDESZ-es módosító javaslat érkezett ehhez a Jobbikos előterjesztéshez, és vagy elfogadták már vagy 
hamarosan el is fogják fogadni. Egyetértek azzal, hogy mindent a megfelelő helyen és szinten, ez parlamenti 
hatáskör, hagyjuk meg nekik ezt a lehetőséget. 
 
Görgényi Máté(ÜGYREND): Ha ez országgyűlési kérdés, akkor javaslom, hogy vegyük le napirendről az 
előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a Görgényi Máté képviselő úr ügyrendi 
javaslatáról, miszerint a Képviselő-testület vegye le napirendjéről a 72/2017. sz. – ”Előterjesztés felterjesztési jog 
gyakorlása tárgyában” című – előterjesztést. 
 
87/2017. (III.23.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 72/2017. sz. 
– ”Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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Dr. Bácskai János: Közeledik Ferencváros nagy napja és egyben a Költészet Napja, 2017. április 11., illetve 
Húsvét, sok programra hívjuk fel a figyelmet, amire érdemes eljönni. 
 
Kállay Gáborné: 2017. április 11-én sok szeretettel várunk mindenkit a József Attila Emlékhelyre. 9.00 órakor 
kezdődnek a programok: mobilapplikációs verseny lesz a kerületi iskoláknak, az ünnepi megemlékezés, díjátadó 
és koszorúzás 12.00 órakor, ünnepi beszédet mond dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár, köszöntőt 
mond Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, és fellép a Bakáts-téri Ének Zenei Általános Iskola 
Oscar-díjas kórusa. „Ferencváros József Attila Díja”-nak átadására is sor kerül és közös szavalás, koszorúzás 
zárja a programot. 13.00 órakor tárlatvezetés lesz H. Bagó Ilonával, a kiállítás kurátorával, és utána innen indul a 
„Költők Futása” irodalmi maraton váltófutás kortárs költőkkel a Nehru-partra. A Magyar Napló folyóirattal közösen 
szervezzük. 13.30 órakor a József Attila-lakótelepen lesz a koszorúzás és ünnepség a Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola közreműködésével. 14.00 órakor a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben a 
Költészet Napi versillusztrációs pályázat kiállítás megnyitója és eredményhirdetése lesz. 15.00 órakor kezdődik a 
Pinceszínházban a program: „Magyartanítás az iskolában és azon kívül, mobileszközök használata az 
irodalomtanításban” szakmai konferencia magyar tanároknak. Ezután pódiumbeszélgetés lesz „Egykor és most, 
a magyar költészet napjának története”, meghívott vendégeink dr. Tarján Tamás irodalomtörténész, és Falusi 
Márton, József Attila díjas költő. 18.00 órakor a Ferencvárosi Művelődési Központban lesz az V. Ferencvárosi 
József Attila Versfesztivál gálaműsora és díjátadója, ezután a „József Attila MindenkiNET” 2017-es online 
videópályázat díjátadója. Még lehet pályázni, József Attila versfeldolgozást lehet feltölteni, ajánlom 
mindannyiuknak a részvételt. 19.00 órakor „Hobo: Tudod, hogy nincs bocsánat” című József Attila estje lesz a 
Ferencvárosi Művelődési Központban. Egész nap a Ráday utcában Költészet Napi menüt fogyaszthatnak azok, 
akik ellátogatnak a vendéglátóhelyekre, ahol 11%-kos kedvezményt kap az, akik „költőpénzzel” rendelkezik. 
Valamennyi program ingyenes, de két program regisztrációhoz kötött.  
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Lassan közeledünk a keresztény világ legnagyobb ünnepéhez, a Húsvéthoz. Ebből az 
alkalomból a Ferenc téren egy kis Húsvétváró vásárt és tojásfestő műhelyt szervezünk. Itt meg lehet vásárolni 
mindazokat a hozzávalókat, amik az ünnepi menühöz kellenek: sonka, tojás, torma. A kézműves foglalkozásra 
várjuk a kicsiket és a nagyokat, akik szeretnének hagyományos tojásfestést tanulni. Várunk mindenkit 2017. 
április 8-17. 
 
Kállay Gáborné: Virágvasárnap 16.00 órakor a Haller téri templomban Virágvasárnapi Passió lesz Bubnó 
Tamásék közreműködésével. Ez a passió nem az a passió, amiről Baranyi képviselő asszony beszélt. 
 
Zombory Miklós alpolgármester visszajött az ülésterembe. 
 
Dr. Bácskai János: Felhívom a figyelmet a Gát utca 3. számra, hiszen az Év kiállítása címet nyerte az 
„Eszmélet” című József Attila kiállítás. A diploma megszerzése előtt érdemes egyszer ellátogatni ide, a Grupama 
Arénába, Nemzeti Színházba, a MŰPA-ba. A legközelebbi képviselő-testületi ülés április közepén várható. Zárt 
ülést rendelek el. 
 
A 19-23. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a 88-99/2017. (III.23.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.35 órakor bezárom.  
 

k.m.f. 
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