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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 
 

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

2017. április 20-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, 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, 
 
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Bucsai Tímea, Halmai András, Madár Éva, Dr. Mizsák Ildikó, Puháné 
Bándi Ágota, 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, Dr. Tolnai Marianna – Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. igazgatója, Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Lászay 
János – FEV IX. Zrt. Parkolási Divízió igazgatója, Vibling Géza - FESZGYI igazgató-helyettese, Dr. Mechler 
András – FESZ KN Kft. igazgató-helyettese, Berecz Dénes – FESZGYI Családmentori Iroda vezetője, Lauth 
Gábor – Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Ferencvárosi Vasutas Sportkör 
elnöke, Varga Csaba, Kalocsai Gábor - Ferencvárosi Vasutas Sportkör elnökségi tagjai, Kvacskay Károly, Péter 
Lajos külsős bizottsági tagok, Nagy Anikó, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, és vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 17 fővel határozatképes, az ülést 15.13 órakor megnyitom. Javaslom, 
hogy a Képviselő-testület a 105/2017. sz. – ”Sürgősségi indítvány a Budapest IX. Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola létszáma vonatkozásában” című – előterjesztést vegye fel napirendjére 23. 
napirendi pontként. 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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100/2017. (IV.20.) sz. 
Határozat 

 
Napirend: 
 
1./ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat sportcsarnok építéséhez 

104/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (II. forduló) 

78/2/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
3./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (II. forduló) 

59/2/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

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

37/3/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester 

 
5./ Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. forduló) 

90/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ 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 Szabályzata (I. forduló) 

91/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
7./ Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – Haller 
utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló) 

92/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
8./ Budapest Főváros IX. Budapest Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT 
(Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezések 

93/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
9./ Javaslat a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

101/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírás alapján a 
Kosztolányi Dezső  Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre vonatkozó pályázat benyújtására 

83/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására 
94/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
12./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról szóló döntés meghozatalára 

80/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
13./ Javaslat a gyermekek étkezésének kiegészítésére 

86/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
14./ Javaslat a „Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében” támogatására 

102/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
15./ Javaslat Szakácsi Sándor tiszteletére állítandó emléktábla engedélyezésére 

95/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
16./ Javaslat a Magyar Kézművességért Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés 
meghozatalára 

82/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
17./ FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme 

81/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
18./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámának módosítására 

96/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Csudafa Óvoda 
átszervezése 

97/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
20./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére 

88/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-
felügyelet igazgatója 

 
21./ Interpelláció 

85/2017., 85/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő 

 
22./ Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása 

103/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő 
 

23./ Sürgősségi indítvány a Budapest IX. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola létszáma 
vonatkozásában 

105/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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24./ Javaslat a Ferencváros Schmidt Egon-díja adományozására 
87/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté VVKB elnöke 

 
25./ Javaslat a Pro Facultate Ferencváros díj adományozására 

84/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke 

 
26./ Önkormányzati hatósági ügyek 

89/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Baranyi Krisztina: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet arról a tényről, hogy Ferencváros 
Önkormányzatát a JAT II. törvénytelennek talált közbeszerzésével kapcsolatban - igen súlyos mértékben - 322,5 
millió forintra büntették. Ehhez a büntetéshez kapcsolódik még 2016. november 25-ig 12,5 millió forint ügyleti 
kamat, ami azóta minden nappal 8000 forintos összeggel növekszik. Ez már minden jogorvoslatot „kimerített”, 
végrehajtás alatt van. Azt szeretném tudni, hogy milyen pénzből szeretnék kifizetni ezt a büntetést? Két darab 
törvénysértést állapítottak meg, illetve a támogatási szerződés megsértését, valamint a pénzügyi elszámolás 
megsértését, mert a közbeszerzést túl szűk körben írták ki, „magyarul” kizárólag a „haverok” tudtak érvényesen 
jelentkezni a JAT II. felújítási programban. Azt szeretném tudni, hogy miután ez az ellenőrzés, és ennek a 
megállapításai már 2015. novemberében tudottak voltak, mind a FEV IX. Kft. mind az önkormányzat részére, 
hogyan fordulhatott elő, hogy ennek ellenére 2016 júniusában javadalmazásemelést és prémiumot kaptak azok a 
vezetők a FEV IX-nél, akik egyébként összerakták a közbeszerzési kiírást és felelősek azért, hogy törvénytelenül 
lett kiírva. Hogyan szeretnék ezt a jelentős összegű, mostanra akár fél milliárd forintra „duzzadt” tartozást 
kifizetni? Közpénzből? Az adófizetők pénzéből? Vagy esetleg levonják a megfelelő következtetéseket, és 
„menesztik” a FEV IX. teljes vezetőségét?  
 
Dr. Bácskai János: Ha az első mondat nem hangzott volna el, akkor „szóra sem méltatnám” a napirend előtti 
hozzászólást, de mivel elhangzott, ezért kijelenthetem, hogy a második mondattól az utolsóig hazugság hangzott 
el. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat sportcsarnok építéséhez 

104/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Kállay Gáborné: Köszöntöm a megjelent vendégeinket: Lauth Gábort, a Ferencvárosi Vasutas Sportkör elnökét, 
Varga Csabát és Kalocsai Gábort a Ferencvárosi Vasutas Sportkör elnökségi tagjait. Kérdezem az előterjesztőt, 
kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúan 
egyetértett a tulajdonosi hozzájárulás megadásával. Természetesen a Képviselő-testület fogja meghozni a bölcs 
döntést.  
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A vitában elhangzott, hogy nem könnyű az előterjesztés, sok mindent tartalmaz, hiszen több szereplős: a Belső-
Pesti Tankerületet, a Ferencvárosi Vasutas Sportkört, az iskolát és természetesen az önkormányzatot érinti, mint 
tulajdonos.  
5 testnevelés órát kapott az iskola, ami tegnap kiderült, hogy 15 órának felel meg, hiszen három részre osztható 
a tornaterem, mivel egy nagy multifunkcionális kézilabda pályáról van szó.  
Kérdezték azt is, hogy ki fogja majd üzemeltetni. Erre azt mondom, hogy még fel sincs építve. Történtek már a 
kerületben olyan kezdeményezések - mint a Telepy iskola udvarán alapkőletétel, a László Kórház projekt - amiből 
nem lett semmi. Úgy látom, hogy az önkormányzat tulajdonosi vagyona gyarapodna ezzel, és ekkora 
sportcsarnok nincs is a kerületben. Jó lenne, ha az önkormányzat is támogatná az előterjesztést, ahogy a 
bizottság is egyhangúan támogatta. 
 
Pál Tibor: Mindenképpen támogatni kell, hogy egy ilyen szép sportcsarnok épüljön a Telepy utcában. A 
Tervtanács ülésein többször tárgyaltuk már a terveket – igazgató úr is ott volt -, és nagyon impozáns épület lesz, 
ha egyszer elkészül. Azonban fontos, hogy megnézzük, hogyan valósulhat meg. Amikor ilyen sok szereplő van, 
akkor nagyon sok a veszély is.  
Az 1. határozati javaslat arról szól, hogy a tulajdonosi hozzájárulást megadjuk az építéshez. Javaslom, hogy ez a 
hozzájárulás maximum 1 évig legyen érvényben - kérem, hogy erről szavazzunk is -, mert amikor ezt megadjuk, 
akkor 1 éven belül vagy történik valami, vagy 1 év után érvényét veszti. Gondolom, hogy ennyi idő elég arra, 
hogy valami „elinduljon”. 
Egy 300 millió forintos önkormányzati szerepvállalásra való felkérés is van az előterjesztésben, tudom, hogy majd 
a költségvetésnél kell erről beszélni, de a zárszámadás már a következő hónapban lesz. Van ilyen 
szerepvállalási szándéka az önkormányzatnak, és mekkora összeggel?  
A feladat, ami ellátásra kerül az iskola számára, az most már nem az önkormányzat dolga, hanem a Tankerületi 
Központé. A Tankerületi Központnak van olyan szándéka, hogy tehervállalással „belépjen” ebbe a „dologba”? A 
mindennapi testnevelés feltételeinek a biztosításához jó egy ilyen csarnok. 
Ki lesz az, aki az építkezést megrendeli, közbeszerezteti, az egészet „végigviszi”?  
A szerződéskötést a következő képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk. Ahogy Illyés Miklós képviselő úr is mondta, 
láttunk már olyan torzót itt a kerületben jó néhány évig üresen állni, ami ehhez hasonló konstrukcióval készült, 
illetve amikor arra került volna sor, hogy megkössék a szerződést a működtetésre, akkor mindenki benyújtotta a 
számlát, és nem kötötték meg azokkal a feltételekkel, amivel a beruházó az elején gondolta. Gondoljanak a 
Bálnára, de vannak más ilyen létesítmények is, amik utána ott állnak, mert túl sok szereplő van, és mindenkinek 
megvan a maga érdeke, maga érvényesítése arra vonatkozóan, hogyan akadályozza meg az intézmény, 
létesítmény működését. Ezt nagyon szeretném elkerülni, ezért jó lenne egy olyan szerződés, ami az ilyen típusú 
akadályokat elhárítaná, és nem lenne az a végeredmény, amit sok esetben láttunk. Támogatom, hogy legyen egy 
ilyen csarnok, de rengeteg kérdés van, amire jó lenne választ kapni, hogy nyugodtan tudjunk szavazni. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is hosszasan tárgyalta az 
előterjesztést, és javasolta támogatásra a Képviselő-testületnek. A Képviselő úr által feltett kérdések a bizottsági 
ülésen is felmerültek. Ez az előterjesztés jelenleg egy tulajdonosi hozzájárulásról szól, és nem arról, hogy az 
önkormányzatnak ebben finanszírozási szempontból kellene részt vennie. Elhangzott többször a Ferencvárosi 
Vasutas Sportkör képviselői részéről is, hogy az önkormányzatot ez az előterjesztés nem hozza finanszírozási 
kényszerhelyzetbe. Pál Tibor által felvetett kérdésekre kapott válaszok engem is érdekelnek, de úgy látom, hogy 
a jelen előterjesztés alapján ezek a jövőben eldöntendő kérdések.  
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. A finanszírozás kérdése itt is felmerült, mert 
nem egyértelmű az előterjesztésből, hogy van-e ilyen igény, de természetesen Polgármester úr megvizsgálja, 
hogy az önkormányzatnak van-e ilyen lehetősége a projektben. Ezt támogatta a bizottság is. 
 
Lauth Gábor: A TAO törvény szabályozza, hogy az egyesületnek kell lebonyolítani az egész kivitelezést.  
A bizottsági üléseken is szóba került az önkormányzati szerepvállalás. Csak annyiról van szó, hogy megkérjük a 
Polgármester urat, hogy nézze meg a lehetőséget, de ha az önkormányzat nem talál ilyen forrásokat, nem kizáró 
tényező a megvalósításban, ez csak segítség lenne, de anélkül is megoldjuk. Természetesen nem tagadom, 
hogy könnyebbség lenne, ha az önkormányzat is hozzájárulna valamilyen formában az építkezéshez. 
Az 1 éves időszakra megadott nyilatkozattal kapcsolatban nincs kifogásunk, mivel ezt a hozzájárulást a mostani 
TAO időszakban beadott pályázatra fogjuk felhasználni, nem is tudnánk máskor. 
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Baranyi Krisztina: Tegnap nagyon részletesen kitárgyaltuk az ügyet a bizottsági ülésen, egy kérdésem maradt, 
amit Aljegyző úrnak feltettem, de nem kaptam választ, és most Pál Tibor képviselő úr is említette. Mennyi időre 
szól ez a hozzájáruló nyilatkozat, amit kiadunk, ha megszavazzuk? 
 
Kállay Gáborné: Azt hiszem, hogy Elnök úr ezt mondta. 
 
Lauth Gábor: Igen, elfogadható számunkra az 1 év, hiszen ennek az évnek a TAO pályázatához kívánjuk 
felhasználni. Ha most nem sikerülne, akkor jövőre úgyis új hozzájárulást kellene kérnünk. 
 
Dr. Bácskai János: Ha jól értettem, akkor Pál Tibor képviselő úr minden kérdésére – ki rendeli meg, milyen 
szerződéskötés, 1 év után érvényes marad-e a hozzájárulás - az a válasz, hogy a TAO törvényből következik. 
 
Pál Tibor: Azt értem, hogy az idei TAO-ból szeretnék, de azért mondtam, hogy 1 évre adjuk meg, mert ha utána 
folytatódik, akkor Önök a következő évben is „nekiállnak” TAO-t gyűjteni – ami helyes -, de akkor újra vissza kell 
hozni az ügyet a Képviselő-testület elé. Azt kérem, hogy a határozati javaslat tartalmazza, hogy mostantól 1 évig 
megadjuk a hozzájárulást. Ha nem jött össze, akkor újból kell erről beszélnünk, ne maradjon folyamatosan 
„életben” a hozzájárulásunk. 
 
Dr. Bácskai János: Ezek szerint továbbra is fenntartja a módosító javaslatát, tehát szavazzunk olyanról, ami 
úgysem hatályos egy évnél tovább. Értelmes kérésre, értelmes szavazást fogunk végrehajtani.  
Elhangzott Pál Tibor részéről a 300 millió forintos szerepvállalás az önkormányzat részéről, én nem tudok 
ilyenről. Egy ilyen támogatás „megszületése” a szándéktól és a képességtől függ. A Képviselő-testület határoz a 
szándékról, néhány szándékról már hallottunk, hogy ez a szándék a többség szándéka lesz-e, ez a jövőben derül 
ki. A képesség pedig a zárszámadás költségvetési módosításánál derül ki, hogy képesek lennénk-e bármennyit is 
ebbe a vállalkozásba, kivitelezésbe, építkezésbe, megvalósításhoz adni.  
A Tankerületi Központ tudja eldönteni, hogy vállalna-e hasonló szerepet. A Tankerületi Központ vezetője jelen 
van, ha szeretne, tehet megnyilvánulást, de semmilyen kötelezettsége nincs erre vonatkozóan. A kérdést 
eljuttatjuk hozzá és válaszolnak, ha módjukban áll. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk Pál Tibor képviselő úr módosító javaslatáról, miszerint 1 évre adjuk meg a 
tulajdonosi hozzájárulást a Ferencvárosi Vasutas Sportkör részére. 
 
101/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 1 év időtartamra tulajdonosi 
hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Ferencvárosi Vasutas Sportkör (székhely: 1097 Budapest, Péceli u. 2.; képviseli: 
Lauth Gábor elnök) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 
Budapest IX. Kerület 37252 hrsz-ú „kivett, lakóház és iskola, udvar” megnevezésű, természetben 1096 Budapest, 
Telepy utca 17. szám alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) a társasági adóról és osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (Taotv.) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló 
adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez kötött, építési beruházással, felújítással járó sportcélú 
ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást és felújítást végezzen, kézilabda sportcsarnokot építsen. A 
Képviselő-testület felkéri dr. Bácskai János polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására.” 

(8 igen, 1 nem, 7 tartózkodás) 
Mészáros László képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 104/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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102/2017. (IV.20.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
ahhoz, hogy a Ferencvárosi Vasutas Sportkör (székhely: 1097 Budapest, Péceli u. 2.; képviseli: Lauth Gábor 
elnök) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Budapest IX. 
Kerület 37252 hrsz-ú „kivett, lakóház és iskola, udvar” megnevezésű, természetben 1096 Budapest, Telepy utca 
17. szám alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény (Taotv.) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló adókedvezmény 
igénybevételével építési engedélyhez kötött, építési beruházással, felújítással járó sportcélú ingatlanra irányuló 
tárgyi eszköz beruházást és felújítást végezzen, kézilabda sportcsarnokot építsen. A Képviselő-testület felkéri dr. 
Bácskai János polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására. 
2./ Budapest Fővárosi IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Vasutas Sportkör által az Ingatlanon megvalósított tárgyi eszköz beruházás az önkormányzat 
tulajdonába kerül azzal, hogy az önkormányzat a Taotv. 22/C. § (6a) bekezdés b) pontja szerinti a beruházás 
értékéről szóló megállapodást a Ferencvárosi Vasutas Sportkörrel a beruházás üzembe helyezését követően 
megköti. 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Belső-Pesti 
Tankerületi Központot, mint az Ingatlan vagyonkezelőjét, hogy adjon hozzájárulást a Ferencvárosi Vasutas 
Sportkör által tervezett beruházáshoz, felújításhoz. 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Bácskai János 
polgármestert arra, hogy folytasson egyeztetéseket a Ferencvárosi Vasutas Sportkörrel, valamint a Belső-Pesti 
Tankerületi Központtal a beruházás megvalósításához szükséges együttműködés kereteit meghatározó 
megállapodás megkötéséről és a megállapodás tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az 
együttműködési megállapodásra vonatkozó egyeztetés körében kiemelt szempont, hogy a beruházás révén 
üzembe helyezett sportcélú ingatlan hasznosítására, üzemeltetésére, fenntartására saját költségen a 
Ferencvárosi Vasutas Sportkör legyen köteles, ugyanakkor köteles a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és 
Gimnázium részére a testnevelés órák megtartásához tanítási napokon napi öt tanórára a sportcsarnokot 
ingyenesen biztosítani, valamint a Ferencvárosi Önkormányzatnak rendezvényéhez a sportcsarnokot évi 
meghatározott alkalommal ingyenesen biztosítani. 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Bácskai János 
polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az önkormányzat a tervezett beruházás 
megvalósításához pénzügyi támogatást nyújtson. 
Határidő: Az 1. pontban írt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására és a Tankerület 3. pont szerinti 
megkeresésére 2017. április 25. 
A 2. pont szerinti megállapodás megkötésére a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül. 
A 4. pontban írt egyeztetések lefolytatására és a megállapodás-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésére: a 
Képviselő-testület 2017. júniusi ülése 
Az 5. pontban írt pénzügyi támogatás lehetőségének vizsgálatára az önkormányzati költségvetés következő 
módosítása. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 23. napirendi pontként napirendre felvett 105/2017. sz. – 
”Sürgősségi indítvány a Budapest IX. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola létszáma 
vonatkozásában” című – előterjesztést következő napirendi pontként tárgyalja meg, mivel időközben megérkezett 
a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatónője, és ne kelljen végigülnie az ülést. Kérem, szavazzunk. 
 
103/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 105/2017. 
sz. – ”Sürgősségi indítvány a Budapest IX. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola létszáma 
vonatkozásában” című – előterjesztést következő napirendi pontként tárgyalja meg. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Köszönjük a Ferencvárosi Vasutas Sportkör megjelent képviselőinek az előterjesztéshez 
nyújtott válaszait, kiegészítéseit. 
 
 
23./ Sürgősségi indítvány a Budapest IX. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola létszáma 
vonatkozásában 

105/2017. sz. előterjesztés  
               Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Tolnai Marianna: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Szeretném tisztázni, hogy egy olyan jogilag teljesen 
megalapozott helyzetet rendezünk, illetve jogilag legalizálunk, ami a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű 
Általános Iskola létszámához kapcsolódó. Mindannyian tudjuk, hogy ez az iskola nagyon népszerű a kerületben, 
illetve a kerületen kívül is, hiszen egy nagyon magas színvonalú szakmai oktató munkát végeznek. Az iskola 
korábbi Alapító Okirata csak arra adott lehetőséget, hogy 400 fő tanuló járhasson az intézménybe, viszont a 
tantermek adottsága, és a felszereltsége is lehetővé teszi, hogy ezt a létszámot 432 főre bővítsük. Az egész 
átszervezési eljárás az intézmény igazgatójának kezdeményezésére kezdődött, semmilyen presszió nem volt a 
Tankerület Központ részéről, hogy kötelezően emeljünk létszámot. Az iskola népszerűségéhez tartozik, hogy 
amíg korábban a felmenő osztályokban a 4. és 6. osztály után sok tanuló elment másik intézménybe, az utóbbi 
években – tekintettel arra, hogy magas színvonalú szakmai munka folyik – a gyerekek másik iskolába történő 
elvándorlása megszűnt. Ezt a tendenciát figyelembe véve javasolta az intézményvezető – minden jogszabályi 
előírásnak megfelelően –, hogy emeljük az intézmény létszámát. Úgy gondolom, hogy ez a fajta technikai 
módosítás az intézményben folyó szakmai munkát nem fogja negatív irányba befolyásolni.  
 
Dr. Bácskai János: Pál Tibor frakcióvezető úrnak adom meg a szót, mivel ebben a kérdéskörben 
frakcióvezetőként kíván hozzászólni.  
 
Pál Tibor: Örülök, hogy a frakcióvezetők megkapják a Tankerületi Központtól a változtatásra irányuló szándékot, 
és ezt véleményezhetjük. Jó dolog, hogy legalább ennyi kapcsolatunk és rálátásunk marad az intézményekre. 
Írtam erre egy indítványt, ami nem melléklete az előterjesztésnek. Most vettem észre, hogy minden benne van, 
csak az nem, hogy miért van a Képviselő-testület előtt: mivel nem volt egyetértés a Tankerületi Központ és az 
Önkormányzat frakcióvezetői között ebben a módosításban. Jogilag nem vitatom, teljesen rendben van, 
beszéltünk is telefonon. Amit leírtam az indítványomban, az iskolában történt beszélgetés alapján született, ahol 
a szakmai szempontok voltak túlsúlyban. Az volt a lényege, hogy az iskola valóban nagyon közkedvelt, ezért az 
első osztályban iszonyatos túljelentkezés van, viszont ahogy mennek előre az osztályok, egyre csökken az 
osztályok létszáma, ennek sok oka van – egyrészt sokan mennek 6 osztályos, 8 osztályos gimnáziumba, 
külföldre, amikor felsősök lesznek -, tehát ott van szabad kapacitás, van arra lehetőség, hogy a felsőbb 
osztályokba átvegyenek gyerekeket. Az alsóbb osztályokban túltelítettség van, tehát az a létszám, amit bővíteni 
szeretnénk, a felsőbb osztályokra vonatkozna, de ott nem látszik az az igény, hogy olyan nagy létszámú 
átjelentkezés lenne. Azért vonzó a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, mert kéttannyelvű iskola. Nem ritka az 
sem, hogy addig jelentenek be valakit a körzeten belül, amíg beiratkozik, hogy be tudjon kerülni az iskolába. 
Ezért mondtam, hogy szakmailag nem indokolt a létszám emelése. A költségvetés ezzel a létszámmal is 
ugyanúgy finanszírozza az intézményt, mint a megemelt létszámmal, szakmailag pedig minél kisebb létszámú 
egy osztály, annál jobban lehet tanítani. Nem vagyok annak a híve, hogy „duzzasszuk fel” a létszámot - az 
óvodáknál is ezt látjuk -, érdemes elgondolkodni, hogy szakmailag jó vagy nem. Ezt tettem szóvá, hogy 
szakmailag nem tartom helyesnek a bővítést, jogilag természetesen ez lehetséges. 
 
Dr. Tolnai Marianna: Szakmailag nem érdemes ebben vitát indítani, mivel ez egy technikai módosítás. Most 
kaptuk meg a lehetőséget, hogy ezt az átszervezést megtegyük az iskolában, ami gyakorlatilag az élethez 
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igazítja az iskola szakmai alapdokumentumát. Úgy gondolom, hogy ez szakmai szempontból egyáltalán nem 
fogja az intézmény minőségi munkáját rontani, mert az utóbbi években azzal a jogilag engedélyezett létszámmal 
működik, ami az alsó tagozatba felvehető. Ezt azért akarjuk előzetesen megtenni, hogy ne kelljen évente 
hozzáigazítani a meglévő létszámhoz a szakmai alapdokumentumot. Technikai módosításról van szó. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 105/2017. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
104/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Belső-Pesti Tankerületi Központ 105/2017. számú előterjesztés mellékletében megfogalmazott javaslatát a 
Budapest IX. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola által felvehető maximális létszámának 400 
főről 432 főre történő emelése vonatkozásában. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítása (II. forduló) 

78/2/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Az első fordulóhoz képest három változás van az előterjesztésben: 6000 forintra emeljük az 
iskolakezdési támogatást, a tankönyvtámogatást az alapítványi iskolák ferencvárosi diákjai is megkapják, és 
ugyanazt az összeget kapják tankönyvtámogatásként azokat a ferencvárosi gyerekek is, akik nem a kerület 
iskoláiba járnak. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén dicséretet kapott a módosítás, hiszen 
befogadtuk az alapítványi iskolák tankönyvtámogatását. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 78/2/2017. számú előterjesztés alapján 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 11/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
3./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (II. forduló) 

59/2/2017. 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 egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról az 59/2/2017. számú előterjesztés alapján. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletét az emléktábla-állítás rendjéről. 
 
 
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
rendeletének megalkotására (II. forduló) 

37/3/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Az I. forduló 2017. február 16-án volt. A tárgyi rendelet-tervezettel kapcsolatban a Kormány 
által kijelölt alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet jóváhagyó 
véleménye rendelkezésünkre áll. „Szabad a pálya”, meg lehet szavazni a II. fordulóban a rendeletet. A védőnői 
körzet eggyel bővül, tehát 16 lesz, a fogorvosi körzet pedig eggyel csökken, mivel Dr. Pozsonyi Zsuzsannának 
nem sikerült értékesíteni a körzetét, ezért szétosztják 4 felé. Egyébként is a rentabilitás határán vannak a 
fogorvosi körzetek, most megkapják a körzetet pluszban. Módosítást igényel, hogy a Mester utca 83. szám alatti 
új építésű ingatlan, 611 lakossal, a területileg illetékes alapellátási körzetekhez be lett csatolva. 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 37/3/2017. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról. 
 
Zombory Miklós alpolgármester kiment az ülésteremből. 
 
 
5./ Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. 
forduló) 

90/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság kezdeményezte a 
rendeletet. A rendelet-tervezetet megelőzte egy koncepció, melyet köszönünk a Hivatalnak, akik sok munkával 
összegyűjtötték a törvényi hivatkozásokat, és a korábbi gyakorlatok alapján olyan ügyeket, amelyek „mentén” a 
bizottság munkáját fogja segíteni a rendelet. A bizottság vita nélkül támogatta az előterjesztést, és javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 90/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
105/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 90/2017. sz. 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről 
szóló…../2017. (……) önkormányzati rendeletét rendelet-tervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

(16 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
6./ 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 Szabályzata (I. forduló) 

91/2017. 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 
támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 91/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
106/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési elhatározásaival és „UNIX telephely és környéke” 
Kerületi Építési Szabályzatával kapcsolatosan eddig hozott határozataival összhangban, valamint a 91/2017. 
számú előterjesztés és mellékletei alapján úgy dönt, hogy:  
a Budapest Főváros IX. kerület UNIX telephely és környéke (Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz-
ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendelettervezetét elfogadja, 
kifüggesztésével egyetért, és a Kerületi Építési Szabályzatnak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 38. §-ban foglalt véleményezési szakaszát megkezdi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, a rendelet-tervezet kifüggesztéséért 
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Zombory Miklós alpolgármester visszajött az ülésterembe. 
 
 
7./ Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – 
Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló) 

92/2017. 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 
támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 92/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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107/2017. (IV.20.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési elhatározásaival összhangban, a 92/2017. számú 
előterjesztés és mellékletei alapján úgy dönt, hogy: 
a./ a Budapest, IX. kerület, Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – 
Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának készítése során a rendelet 
elfogadásához kezdeményezi az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 7. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alóli felmentést. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
b./ a Budapest, IX. kerület, Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – 
Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának tervezetét elfogadja, 
kifüggesztésével egyetért és a Kerületi Építési Szabályzatnak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 38. §-ban foglalt véleményezési szakaszát megkezdi.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, a rendelet-tervezet kifüggesztéséért 
c./ a 92/2017. sz. előterjesztés mellékletét képező a Fourfix Ingatlanforgalmazó Kft. és az önkormányzat közötti 
megállapodást tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a végleges megállapodás aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Budapest Főváros IX. Budapest Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT 
(Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti 
kezdeményezések 

93/2017. 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 
támogatta az előterjesztést. 
 
Pál Tibor: Egy módosítás iránti kezdeményezésről döntünk. Érdekes az előterjesztésben a László Kórházzal és 
az István Kórházzal kapcsolatos rész. A László Kórházban működik egy megsemmisítő, égető. Erre vonatkozóan 
van valami elképzelés, hogy szeretnénk-e ha ott maradna? Ha nem szeretnénk, akkor most kell a szándékot 
megfogalmazni. Az a szándék jól látszik, hogy a toronyház építése elindult Budapesten is, mert a 45 méteres 
magassághoz kérjük a Főváros hozzájárulását. A város ezen részén elképzelhetőek ilyen magas építésű 
épületek, ugyanilyen látható az Árpád-híd pesti hídfőjének két oldalán.  
Látva azt a szándékot, hogy rengeteg lakásépítés valósul meg, és ezt támogatjuk, ez jó a kerület számára, de 
valahogy mindig a háttérben marad az intézményi fejlesztés szándéka. Ha valóban annyi lakóépület épül, mint 
amennyire szándék volt, és be is jelentkeztek, akkor hogyan lesz megoldva az óvodai, bölcsődei, iskolai ellátás? 
Nem kellene esetleg most jelezni, hogy intézményi célra bizonyos területet szeretnénk kiszabályozni? Ha ezek az 
épületek elkészülnek, akkor az önkormányzatnál fog megjelenni ez a probléma. 
 
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe. 
Gyurákovics Andrea képviselő kiment az ülésteremből. 
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Szűcs Balázs: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a képernyőn kivetített térképen lehet látni, hogy határidőre – 
2018. december 31-re – tudjuk tartani a törvényben előírt lépéseket. Kb. a kerület területének felét már hatályos 
Kerületi Építési Szabályzatok, vagy előkészítés, illetve államigazgatási eljárás alatt álló Kerületi Építési 
Szabályzatok fedik le, ezzel sok más budapesti kerületet megelőztünk egyetlen egy fillér közpénz elköltésével. 
Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház területén a Kormány határozatában a Dél-Pesti Központi 
Kórház építését jelölte ki, tehát a szuperkórház ezen a területen létesülne. Minden olyan egységet tartalmaz, 
amely egy XXI. századi kórház ellátásához szükséges. A Szent László Kórház területén működő berendezések 
rendelkeznek minden szükséges engedéllyel, de egy ilyen szuperkórház keretében sok intézmény 
összevonására, a korszerűtlen épületrészek bontására kerül sor, így „gyanítom”, hogy ezek a korszerűtlennek 
ítélt berendezések is elkerülnek innen.  
A lakó- és intézmény funkciók ellentétére hívta fel Képviselő úr a figyelmet. Erre gondolunk a város tervezésénél, 
ezért az egyik következő képviselő-testületi ülésen napirendre kerülő VÁGÓHÍD Kerületi Építési Szabályzata 
tartalmazni fog helykijelölési javaslatot arra vonatkozóan, hogy új óvodát hol lenne érdemes létesíteni, ehhez 
nagy kertre van szükség, találtunk is erre alkalmas területet. 
 
Gyurákovics Andrea képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Pál Tibor: Furcsa az a megfogalmazás, hogy „gyanítom, hogy el fog kerülni”. Arra hívtam fel a figyelmet, hogy jó 
lenne, ha határozottabban szerepelnénk, és kérjük, hogy úgy kerüljön a szabályozási terv kialakításra. A 
„gyanítom”, az vagy összejön, vagy nem. Arra utaltam, hogy az lenne a szerencsés, ha nem maradna ott az 
égető, mert a lakók sem örülnének, hiszen rengeteg lakóház lesz a környéken. Ennek valószínűleg lehetne más 
helyet találni a város külső részén. Kérem, hogy jelezzük, hogy a szabályozási tervek módosításánál ennek a 
kihelyezése történjen meg, a további működtetését akadályozza meg a szabályozási terv. 
 
Dr. Bácskai János: Azt remélve, hogy Főépítész úr pozitív választ ad, egyetértésemet fejezem ki Pál Tibor 
képviselő úrral. Valamilyen módon írjuk bele ezt a kívánságunkat. 
 
Szűcs Balázs: A szuperkórház tervezési programja még nem ismert, de amennyiben valamilyen tervezetben 
ismertetésre kerül, jelezni fogom az önkormányzat ez irányú szándékát, illetve a VÁGÓHÍD Kerületi Építési 
Szabályzatának készítése során, az előkészítésnél figyelembe vesszük a településtervezőnél. 
 
Dr. Bácskai János: Annyi konkrétumot hallhatnánk, hogy mi laikusok hogyan vesszük ezt észre? 
 
Szűcs Balázs: A VÁGÓHÍD területére rendelkezünk tervezési szerződéssel. A mai napirendi pont csak egy 
előfeltétele, hogy a rendelet-tervezet elkészülhessen, úgyhogy még szöveges formában nem került elém a 
tervezet. A tervezőnek jelzem, hogy ilyen szemétégetőt nem kívánunk Ferencváros területén. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 93/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
108/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Önkormányzat 
településfejlesztési elhatározásaival összhangban, valamint a jelen előterjesztés tartalma alapján úgy dönt, hogy 
a./ kezdeményezi a jelenleg hatályos Budapest Főváros Rendezési Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. 
rendelet (a továbbiakban: FRSZ) eseti módosítását a területfelhasználási egység valamint az előírt beépítési 
sűrűség érték módosítására vonatkozóan az alábbiak szerint: 
Budapest, IX. ker.  Szent István kórház területére a hatályos FRSZ-ben meghatározott K-Eü: 3.0 (2.25+0.75) jelű 
Különleges Egészségügyi terület területfelhasználási egység területére vonatkozóan az alábbi tartalommal:  
K-Eü: 4.5 (3.5+1.0) értékre történő módosítását 
b./ kezdeményezi a jelenleg hatályos Budapest Főváros Rendezési Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. 
rendelet (a továbbiakban: FRSZ) valamint a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.) sz. határozatával elfogadott 
Fővárosi Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) eseti módosítását a területfelhasználási egység 
valamint az előírt beépítési sűrűség érték módosítására vonatkozóan az alábbiak szerint: 
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Budapest, IX. ker.  Soroksári út – Vágóhíd utca – Nádasdy utca – Máriássy utca által határolt területen található a 
hatályos TSZT-ben és az FRSZ-ben meghatározott Vi-2: 3.5 (2.5+1.0) jelű Intézményi jellemzően szabadonálló 
beépítésű területegység területére vonatkozóan az alábbi tartalommal:  
Vi-1: 4.5 (3.0+1.5) jelű Intézményi, jellemzően zártsorú területfelhasználási egység 
Ugyanezen területen az FRSZ 3. sz mellékletének egyes területek beépítési magassága és magasépítmények 
kijelölt területek c. tervlapja Egyes változással érintett, jellemzően új beépítésű terület III. párkánymagassági 
kategória törlését és az V. pontban meghatározott Magasépítmények számára igénybevehető területek közül a 
„Magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület legmagasbb pontja 45,0 méter” kategória alkalmazását 
c./ kezdeményezi a jelenleg hatályos FRSZ eseti módosítását az FRSZ 3. sz mellékletének egyes területek 
beépítési magassága és magasépítmények kijelölt területek c. tervlapján jelölt egyes változással érintett, 
jellemzően új beépítésű terület III. párkánymagassági kategória törlését a Soroksári út – Pápay István utca – 
Vaskapu utca – Tóth Kálmán utca által határolt területen belül. (68. tömb) 
d./ kezdeményezi a jelenleg hatályos FRSZ eseti módosítását a területfelhasználási egységek valamint az előírt 
beépítési sűrűség értékek módosítására a Szent László kórház területére és környezetére vonatkozóan az 
alábbiak szerint: 
da) a hatályos FRSZ-ben meghatározott K-Eü: 2.5 (2.0+0.5) jelű Különleges Egészségügyi terület 
területfelhasználási egység területére vonatkozóan:  
K-Eü: 4.0 (3.0+1.0) értékre történő módosítását. 
db) a Vi-2: 2.25 (1.5+0.75) jelű intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű terület területfelhasználási egység 
területére vonatkozóan: 
Vi-2: 4.0 (3.0+1.0) értékre történő módosítását. 
e./ megerősíti és fenntartja 167/2016. (V.19.) számú határozatát, melyet a „BELSŐ” és „KÖZÉPSŐ” Ferencváros 
Kerületi Építési Szabályzatok készítése során a jelenleg hatályos FRSZ 1. sz. mellékletében előírt beépítési 
sűrűség értékek eseti módosítására vonatkozóan hozott, és egyben kezdeményezi az eseti eljárások 
megismétlését 
f./ kezdeményezi a jelenleg hatályos FRSZ. 6. mellékletében szereplő II. párkánymagassági kategória utcai 
légtérarányaira vonatkozó mutatók módosítását az alábbi tartalommal: 
-közterület átlagos szélessége kisebb, mint 12,0 méter: 1,6 
-közterület átlagos szélessége nagyobb vagy egyenlő, mint 12,0 méter: 1.5 
g./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata felé a módosítása érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
h./ a 93/2017. sz. előterjesztés mellékletét képező a Budapesti Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat és az 
önkormányzat közötti megállapodást tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a végeleges 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 2017. május 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

101/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Az 1. határozati javaslatba a jelenlegi bért javaslom beírni. 
 
Kállay Gáborné: Ez azt jelenti, hogy 610.000 forint. 
 
Baranyi Krisztina: Módosító javaslatomban szeretném, ha pályázatot írnánk ki a cég vezetésére. Az 
önkormányzathoz, az irodáihoz, az egyéni és listás képviselőkhöz napi szinten panaszok „tömkelege”érkezik a 
FESZOFE munkájára. A sajtóban megjelent, hogy a nyári 40 fokos kánikulában 1 egész hétig emberi ürüléket 
hagytak a csúszdán, annak ellenére, hogy jelezték a FESZOFE felé a problémát, és a Közterület-felügyelet 
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lezárta a játékot. 1 hétig nem történt semmi, közegészségügyi veszélyt okozva. A FESZOFE által kezelt kukákból 
a szemét a földre „csorog”, annyira tele vannak, mert nem viszik el a szemetet, ellentétben a FŐKEFE kukáival, 
amiket rendszeresen ürítenek. A kerület egyre koszosabb, a parkok gondozásáról már egy szót nem ejtenék, 
mert az egészen elképesztő. Azt gondolom, hogy a FESZOFE nem látja el megfelelően azt a munkát, ami a 
megbízási szerződésében szabályozva van. Javaslom, hogy írjunk ki pályázatot ennek a cégnek a vezetésére, 
hátha valamilyen javulást tudunk elérni ebben a kerületben. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a Polgármester úr által említett 
összeggel elfogadta. Egyéni képviselőként én nem kaptam ilyen mennyiségű problémás levelet a FESZOFE 
munkájával kapcsolatban, személy szerint is tudom támogatni Ügyvezető úr további kinevezését. Nem lehet 
mindenkinek „borzalmak postaládája”, de elfogadom, hogy Képviselő asszonyhoz minden ilyesmi megérkezik. 
 
Gyurákovics Andrea: Csatlakozom Képviselőtársamhoz, nem tudom Baranyi képviselő asszony kitől kap ilyen 
mennyiségű levelet. Személy szerint – mint belső-ferencvárosi képviselő is – meg vagyok elégedve a FESZOFE 
munkájával, hiszen erejükön felül is dolgoznak. Továbbra is támogatom Sebők Endre igazgatói kinevezését. 
 
Baranyi Krisztina: Szívesen átküldöm bárkinek a leveleket, illetve megadom azoknak a telefonszámát, akik a 
kerületben hozzám fordulnak, nyugodtan más is beszélhet ezekkel az emberekkel. Ha úgy gondolják, hogy 
Önökhöz nem érkezik ilyen, akkor segíthetnek nekem az ügyeik felkarolásában. 
 
Illyés Miklós: Nem bizottsági elnökként, csak képviselőként szeretnék hozzászólni. Nem tudom, hogy ismerte-e 
Baranyi Krisztina a FESZOFE előző igazgatóját, Gavallér Csabát. Hasonló módon panaszkodott ő is, mert sajnos 
az iskolában is tanítjuk, hogy ne szemeteljünk, de felelőtlen emberek mindig vannak, és mindig meg is találják a 
képviselőket. Mindig azt javaslom, hogy szóljanak Igazgató úrnak – biztos Ön is szokott szólni -, mert ilyenkor 
napokon belül eltűnnek a szemetek. 
 
Gyurákovics Andrea: Úgy látszik, csak Baranyi Krisztina képviselőtársam kap számolatlanul ilyen 
megkereséseket, de gondolom, ezeket továbbította a FESZOFE felé, és ők is tudnak róla, vagy megtartja 
magának az információt valami más céllal, ki tudja milyen okból. 
 
Baranyi Krisztina: Minden panaszt az irodának továbbítok, nekik szoktam szólni, mert ők rendelik meg a 
FESZOFE Kft-től a munkát, ez a hivatali útja. Egyszer már megkaptam Ügyvezető igazgató úrtól, hogy ne neki 
közvetlenül, hanem az irodának jelezzem, mert ők döntik el, és rendelik meg a munkát. Amikor megkérdezem, 
hogy megrendelték-e a munkát, akkor az a válasz, hogy igen, 1 hete, 2 hete, 2 hónapja megrendelték, és nem 
történik semmi. 
 
Pál Tibor: Illyés Miklós képviselőtársammal értek egyet, olyan parkrendezés még sosem volt, amivel mindenki 
elégedett lett volna, illetve az iskolai közétkeztetés is egy ilyen terület.  
Nem egyszer elhangzott már a Képviselő-testület előtt is az a bizonyos 65 millió forintos veszteség, és 
kötelezettség, ami az átadásnál történt. Néha kicsit pejoratív tartalommal, és a személyemet is előtérbe helyezve 
szerepel. Most is olvasom, de a személyem ebben nem szerepel. Ezzel az összeggel kapcsolatban 
szabálytalanság vagy törvénytelenség történt-e? Mi történt ezekben az ügyekben? Történt feljelentés? Jó lenne 
tisztázni ezt, mielőtt arról döntünk, hogy Önt ismét kinevezzük. 
 
Sebők Endre: Tisztelt Képviselő-testület! Arra reagálok, amire érdemes, Pál Tibor úr kérdésére. Képviselő úr is 
tudja - hiszen akkor már itt ült -, hogy 2011-ben Polgármester úr ez ügyben feljelentést tett, amelyet a VIII. 
kerületi Rendőrkapitányság kezdett el vizsgálni, és a vizsgálati szakban a rendőrség úgy gondolta, hogy nem 
történt bűncselekmény, ezért az ügyet lezárták.  
A 65 millió forintot több részre bontanám, olyan kötelezettségeket vállalt az előző cégvezetés, amit már az én 
vezetésem alatt álló cégnek, illetve az önkormányzatnak kellett kiegyenlítenie, ezek elég túlzottak voltak, nem 
mondhatom, hogy nem jogszerű szerződések voltak: többek között parkőrzési szerződés, különböző gépbérleti 
szerződések, amik nem voltak előnyösek a cég számára, és ezeket a kötelezettségeket a következő vezetésnek 
és a 2011-es önkormányzati költségvetésnek, illetve a FESZOFE költségvetésének kellett kiegyenlítenie. Az 
egészről annak idején az átadás-átvételt követően egy szakértő cég - a megfelelő jogosítványokkal - készített 
egy anyagot, és a megállapításait követően tette meg az önkormányzat vezetése a feljelentést.  
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Pál Tibor: Ha jól értem időben fordítva van a dolog. Amikor átvette a céget, volt egy leltár, ahol látott bizonyos 
szerződéseket, amire Ön azt gondolta, hogy túlzottak voltak, nem volt előnyös az önkormányzat számára, és 
ezen vélekedése alapján megtette a szükséges feljelentéseket. Azt mondta, hogy a VIII. kerületi rendőrség „úgy 
gondolta”, nem tudom, hogy egy rendőrség gondolhat-e úgy valamit. Szerintem vagy azt mondja, hogy 
bűncselekményre nem lát okot vagy lát okot. Olyat én még nem láttam, hogy a rendőrségi vizsgálati szakasz 
megszűntetésénél azt mondják, hogy „úgy gondoljuk, hogy…” Ilyen nincs. Tisztázzuk, mert nehogy az maradjon, 
hogy a korábbi vezetésnek ebben valamiféle „sara” van, mert ha lett volna, akkor a rendőrség ezt világosan 
kifejtette volna.  
 
Baranyi Krisztina: Azt gondolom, hogy most is vannak a FESZOFE Kft-nek olyan szerződései, amik nem túl 
előnyösek az önkormányzat számára, és ezt már többször szóvá tettem: a fás szárú növények gondozása, a 
fűkaszálás, amit 24.800.000 forintért outsourcingol. Ehhez még hozzájött az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok takarítása, hulladékgyűjtő edények és szelektív hulladékgyűjtők mosása, kihelyezése, és ezekre is 
szerződéseket kötnek külsős cégekkel, holott le van írva, hogy már 1400 hajléktalant foglalkoztatnak, és 
„csodálatos” munkát végeznek. Ezeket a munkálatokat, amivel valódi munka van, napi munka, és olyan munka, 
amit ezek az emberek is el tudnának végezni, valahogy sohasem a FESZOFE végzi, hanem fizetünk érte, és 
mindig olyan közbeszerzésben, amit nem kell „kinyitni”, mert 25 millió forintos értékhatár alatt van. 
 
Sebők Endre: Pál Tibor képviselő úrnak válaszolva: a rendőrség úgy gondolta és lezárta a nyomozást, mert nem 
talált a nyomozás további folytatására okot. Ne egy szót „ragadjon ki”, hanem a mondat egészét. 2010-ben az 
akkori Felügyelő Bizottság - tagjaiból egyesek most is itt ülnek -, és az akkori ügyvezetés – nem szeretnék 
visszamutogatni, hiszen az elődöm a főnököm is volt – azt mondta, hogy 6 millió forint lesz a cég vesztesége, ez 
30 millió forint körül állt meg. Ezek miatt is indult el a vizsgálat. Feljelentést én nem is tehettem, hiszen ezt csak a 
tulajdonos tehette meg.  
Személyes megszólítás miatt kénytelen vagyok Baranyi képviselővel is néhány mondatot megosztani. Ismét sok 
mindent rosszul tud: nem azt mondtam, hogy csak az iroda felé jelezze a problémáit, hiszen üléseken is 
elmondtam, hogy a telefonszámom, e-mail címem ismert. Nemcsak kormánypárti, hanem ellenzéki képviselők is 
gyakran megkeresnek különböző kérésekkel, és ezeket teljesítjük is. Hogy a hiányos memóriáját kicsit helyre 
tegyük, az Ön kérését is teljesítettük, hogy a ferencvárosi közpénzből készült brikettet, az Ön által preferált 
borsodi szegényeknek a Ferencvárosi Önkormányzat juttassa el. Ezt többek között a FESZOFE Ön által 
lebecsült, „lesajnált” hajléktalan dolgozói állították elő.  
Minden közbeszerzésünk szabályos. Most sincs tisztában az adatokkal, Önnek és az Önt felkészítőknek kissé 
alaposabb munkát kellene végezni. Jelenleg két kertészeti közbeszerzést írt ki a FESZOFE Kft., mind a kettő nyílt 
volt, 54 millió forint értékhatáron mozogtak, tehát nyílt, nemzeti eljárásban folyt le a közbeszerzés, bárki 
jelentkezhetett rá, és a legelőnyösebb ajánlattevővel kötöttük meg a szerződést. Már egy korábbi ülésen is 
elmondtam, hogy 2010-ben ugyanezen munkálatokra 124 millió forintot költött az önkormányzat, azóta a 
vezetésem alatt ez az összeg nem hogy növekedne, hanem csökken. A teremben olyan emberek ülnek, akik a 
közélet iránt érdeklődnek, és ismerik a jelenlegi helyzetet, munkaerőhiánnyal küzd az ország, és a 
közfoglalkoztatási létszámok is lecsökkennek. Több mint 3000 hajléktalan fordult meg nálunk, de ez 5 különböző 
programban szereplő emberek alkalmazását jelenti, nem egyszerre, egy időben. Tessék pontosan fogalmazni!  
Az általunk, az önkormányzat és az ellenzéki képviselők többsége által is támogatott hajléktalan foglalkoztatási 
programunk 2012-2013. csak Ferencvárosban zajlott, azután a Kormányzat és a Belügyminisztérium a 
példánkon, és eredményeinken felbuzdulva országos szintre emelte, így már több mint 700 hajléktalant 
foglalkoztat országszerte különböző közhasznú, közfoglalkoztató szervezet és önkormányzat. Az sem véletlen, 
hogy külső forrásból – belügyminisztériumi forrásból – közel 1 milliárd forintot sikerült idehozni, és ennek egy 
jelentős része beruházás – 5 év alatt több mint 200 millió forint -, amely a FESZOFE és az önkormányzat 
tulajdona, tehát az önkormányzat vagyonát növeltük ezáltal. Fővárosi szinten segítséget és teret nyújtunk olyan 
embereknek a kerületben, akiknek máshol, máshogyan nincs lehetősége munkához jutni. Mindenki megítéli, 
hogy ezt jónak vagy rossznak látja. Van, akin sajnos olyan szemüveg van egész életében, hogy a szépet is 
csúnyának látja, ezért csak sajnálni tudom.  
 
Baranyi Krisztina: Ha ennyire sajnál az Ügyvezető igazgató úr, mondanék pár szót. Nagyon jól indult az 
együttműködésünk, kapcsolatunk, és addig tartott, amíg nyilvános képviselő-testületi ülésen „le nem ostobázott 
és tudatlanozott”, talán még „cifrábbat” is mondott. Ha gondolja, előkeresem a jegyzőkönyveket. Azóta valóban 
nem hívom közvetlenül, de azt Ön mondta, hogy az irodához juttassam el a lakossági panaszokat. 
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A mostani előterjesztésből mondtam az 1400-as számot, akkor biztosan abban is tévedtek. A FEV IX. Zrt. 
honlapjáról lehet nyilvánosan letölteni a szerződéseket, a közbeszerzéseket és amilyen munkákat végeztet, 
kiszervez a FESZOFE. Ezek az adatok is onnan vannak. 2014-ben 100 millió forint volt ez az összeg. Olyan 
nagyarányú csökkenést nem érzek. Nem is a pénzzel van a bajom, hanem azzal, hogy olyan munkákat ad külsős 
cégnek a FESZOFE, amit – véleményem szerint – az Ön által említett jelentős beruházások eredményeképpen, 
illetve az állomány és a humánerőforrás rendelkezésre állásával, saját maga is meg tudna csinálni.  
A hajléktalan foglalkoztatás rendkívül fontos dolog, és nagyon üdvözlendő dolog, hogy a Belügyminisztérium ezt 
támogatja, de nagyon „csúnya pletykákat” hallottam arról, hogy a FESZOFE hogyan is foglalkoztatja a 
hajléktalanokat, amit itt nem fogok elismételni. Ha egyszer egy kiszolgáltatott, hajléktalan ember ráveszi magát 
vagy valaki ráveszi, hogy rendőrségi feljelentést tegyen arccal és névvel, hogy mi folyik a FESZOFE Kft-nél, 
akkor abból nagyon nagy probléma lesz.  
 
Sebők Endre: Nem akarnék senki idejével visszaélni, mert az idő a legdrágább és azt nem tudjuk senkinek 
visszaadni. Nem emlékszem arra, hogy Önt „leostobáztam”, de nyilván a jegyzőkönyv tartalmazza a szavaimat. 
Minden kijelentésemért vállalom a felelősséget, a véleménynyilvánítás szabad Magyarországon. 
Amit az utolsó mondataival kijelent, az részben rágalmazás, illetve rossz hírnév keltésének a kategóriája. Várom, 
aki vállalja és elmondja, hogy kinek mi baja van a foglalkoztatással. A hozzánk belépő összes foglalkoztatottnak 
elmondom, hogy mi egy lehetőséget biztosítunk, a munkához való lehetőséget, az az ő döntése, hogy ezt vállalja 
vagy sem. Senkit semmilyen olyan dologra nem kötelezünk, ami jogellenes vagy jogtalan lenne. A döntésük, 
hogy munkát vállalnak, és megpróbálnak kilépni abból a társadalmi helyzetből, amibe ön- vagy más hibából 
beleestek. Ehhez mi segítséget nyújtunk azáltal, hogy munkalehetőséget biztosítunk. Magyarországon nagyon 
kevés ilyen cég van, aki ezt a lehetőséget biztosítja. Egyetlen munkaügyi perünk sem volt, ez is jelent valamit egy 
ilyen foglalkoztatási létszám mellett. Egy eset volt, ami megegyezéssel lezárult, de marasztaló, vagy bármiféle 
bírósági eljárás nem volt ellenünk. Minden évben van munkaügyi ellenőrzés, emellett nagy létszámú, 
megváltozott munkaképességűt is foglalkoztat a cégünk, hiszen ez szociális foglalkoztató. A munkánkat úgy 
tessék megítélni, hogy itt olyan emberek dolgoznak, akiknek a nagy többsége valamilyen hátrányos helyzetben 
van, és megpróbálunk velük munkát végeztetni, értéket teremteni. Erről meg lehet győződni, de nyilván mi sem 
vagyunk tökéletesek, hibátlanok, de megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy ellássuk a feladatainkat. 
 
Kállay Gáborné: Szeretném ezt én is megerősíteni. Mindennap ott vagyok a Haller téri parkban, és konstatálom, 
hogy ezek az emberek milyen becsülettel végzik a munkájukat. Kérem, szavazzunk Baranyi Krisztina képviselő 
módosító javaslatáról 
 
109/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír 
ki a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezető igazgatói munkakörére.” 

(5 igen, 8 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Görgényi Máté: Nemmel szerettem volna szavazni. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Nemmel szerettem volna én is szavazni. 
 
Sajó Ákos: Szintén nemmel szerettem volna szavazni. 
 
Zombory Miklós: Én is nemmel szerettem volna szavazni. 
 
Fröhlich Péter: Javaslom egy kávéautomata beszerzését. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 101/2017. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról, kiegészítve 610.000 forinttal. 
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110/2017. (IV.20.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sebők 
Endrét 2017. május 4. napjától 2022. május 3. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra a FESZOFE 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói 
munkakör ellátásával megbízza, munkabérét bruttó 610 000,- Ft összegben állapítja meg. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 101/2017. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
111/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
FESZOFE Ferencvárosi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapest, IX. kerület Gát u. 25. fszt. I. szám 
alatti helyiségcsoportot az Alapító Okiratában telephelyként jelölje meg. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi 
jogkörében a FESZOFE Ferencvárosi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2017. május 4. 
napjától a 101/2017. számú előterjesztés melléklete szerint módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Fröhlich Péter, Intzoglu István, Mészáros László képviselők kimentek az ülésteremből. 
 
 
10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírás 
alapján a Kosztolányi Dezső  Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre vonatkozó pályázat 
benyújtására 

83/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Illyés Miklós: Egy pályázat benyújtásáról van szó, és az önrész rendelkezésre áll. Ennek a tornateremnek a 
bővítése már korábban elkezdődött, rajzokat már korábban is láttam, de most került elénk. Közben történt egy 
üzemeltető váltás, de élni kell ezzel a lehetőséggel. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság egyhangúan 
támogatta. 
 
Pál Tibor: Világos, hogy a pályázatot támogatjuk. Láttuk ennek a tornaszobának a terveit, de van ott némi 
hiányosság, semmiféle kiszolgáló helyiség nincs ehhez a tornateremhez. Csak a régi tornaterem kiszolgáló 
helyiségei vannak, öltöző, zuhanyzó, szertár, miközben egy új tornaterem épül a jelenlegi mellé. Sikerült ezt 
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megoldania a tervezőknek, mert ezt kértük? A mindennapos testnevelési program azt jelenti, hogy egy időben 
több osztálynak is kell tornáznia, a kisfiúknak, kislányoknak külön.  
A tornaterem bejáratával is volt némi probléma. A jelenlegi tornateremből kellene átmenni az újba, ha átöltözve 
mennek, és ott van egy komoly lépcső. Olvastam, hogy az iskola azért kéri ezt a bővítést, mert gyógytornát 
szeretne indítani, és ez elég ellentmondásos, hogy lépcsőn kell odamenni. A másik bejárat pedig az utcáról van, 
ami szintén sok kérdést vet fel. Kérem, hogy a terveket még egyszer nézzük át, mert nem hiszem, hogy a 
legjobbakat sikerült elkészíteni. Van némi helyprobléma, de ügyes megoldással meg lehet oldani. 
 
Jancsó Andrea Katalin képviselő kiment az ülésteremből. 
Fröhlich Péter, Mészáros László képviselők visszajöttek az ülésterembe. 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, hogy a Jogi és Pályázati Irodáról valaki válaszoljon a kérdésekre. Ha az 
előterjesztés készítője nem képes rá, akkor jelentkezzen valaki, aki igen. 
 
Illyés Miklós: Pál Tibornak mondanám, hogy a gyógytestnevelésre járók azért nem rokkant emberek.  
 
Szili Adrián: Tisztelt Képviselő-testület! A Jogi és Pályázati Iroda nevében nem tudok válaszolni, de a technikai 
kérdésre igen. Ezek a felvetések valóban már előkerültek, és jelenleg tervezési fázisban vagyunk. A jövő hétre 
várható a végleges tervszállítás, ezek a kérések már szerepeltek benne, így lesz átdolgozva.  
 
Dr. Bácskai János: A Tervtanács már látta? 
 
Kállay Gáborné: Igen, bizonyos módosításokkal elfogadta, és ezek be fognak kerülni a tervezés során. Kérdés, 
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 83/2017. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
112/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ pályázatot nyújt be a Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, IX. ker., Ifjúmunkás utca 1. sz.) 
tornaterem bővítmény építésére a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című 
pályázatra. 
2./ a pályázat megvalósításához kapcsolódó bruttó 30.000.000 Ft összegű önrészt biztosítja. 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2017. május 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Szünetet rendelek el. 16.45 órakor folytatjuk az ülést. 
 
SZÜNET 
 
Mezey István képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására 

94/2017. 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 94/2017. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
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113/2017. (IV.20.) 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-H. 

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 – a 113/2017.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozatra 
figyelemmel - következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
1.2. A költségvetési szerv 
 
       1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. A. épület 1. lépcsőház 
       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 
és EGYMI (iskolai tagozat) 

1095 Budapest, Gát utca 6. 

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

1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.  
A. épület 

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

1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 
A. épület 2. lépcsőház 

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

1095 Budapest, Mester utca 67. 

7 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1. 

8 Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13. 

9 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 
és Szakközépiskola 

1096 Budapest, Vendel utca 1. 

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

1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8. 

11 Ferencvárosi Sport Általános Iskola és 
Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy utca 17. 

12 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

1098 Budapest, Lobogó utca 1. 

13  Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

1098 Budapest, Napfény utca 3. 

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 

8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz. 
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Tábora 

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

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

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. 
A. épület 3. lépcsőház, B. épület 

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. 

33 Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál utca 3. 

34 9.TV 
1096 Budapest, Haller utca 27.  
II. emelet 22-24. szoba 

 
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. 
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.  
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, 
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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 feladatellátási hely 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. 

 
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. 

 
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 

12 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 
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. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
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Kelt: Budapest, 2017. április. 20. 
 

P.H. 
 

dr. Bácskai János 
polgármester  

Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 94/2017. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
114/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
Polgármestert a 113/2017.(IV.20.) számú normatív határozatban szereplő módosító okirat aláírására, és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére. 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról szóló döntés meghozatalára 

80/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Baranyi Krisztina: Már több éve támogatjuk a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényét. 
Ennek a rendezvénynek egy célja van, hogy a Miniszterelnök úr aktuális „lázálmait” közölje a világgal. Biztos, 
hogy önkormányzati feladat azoknak az embereknek a közpénzéből támogatni, akiknek a kerületben majd a fele 
nem ért egyet ezekkel a politikai kinyilatkoztatásokkal? Szerintem van a Miniszterelnökségnek, a Kormánynak, a 
FIDESZ-nek elég pénze, nem gondolom, hogy önkormányzati feladat lenne támogatni a tusnádfürdői 
rendezvényt. 
 
Dr. Bácskai János: Azt gondolom, hogy a képviseleti demokrácia kétségbe vonása, amit most hallottunk. 
 
Fröhlich Péter: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Kriszta! 1989 óta járok Bálványosra. Ez a rendezvény mindig 
attól volt híres, és elismert Romániában is, hogy mindenfajta politikai irányultságú közszereplőt meghívnak. Ha 
kormányon van az RMDSZ, ha nincs kormányon, akkor is ott van mindenki. Ez egy olyan rendezvény, ami nem 
arról szól, hogy szombat délelőtt Orbán Viktor elmondja a beszédét. Kedden reggel kezdődik, és gyakorlatilag a 
teljes román, magyar politikai elit találkozik az éppen aktuális politikai elittel. Önmagában ez a típusú kijelentése 
semmiképpen nem állja meg a helyét.  
Másik oldalról Ferencváros polgárainak, és akik kijönnek Ferencváros képviseletében, remek lehetőséget jelent, 
hogy Sepsiszentgyörgy képviselőivel találkozzanak. Ezek a személyes kapcsolatok sokszor sokkal többet érnek, 
mint bármilyen hivatalos út. Szívem szerint azt javasolnám, hogy emeljük meg ezt a keretet, nem pedig, hogy ez 
ügyben vitatkozzunk. 
 
Baranyi Krisztina: Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. Nagyon sokáig, amíg normális politikai légkör volt 
Magyarországon, ez volt a helyzet, de az utóbbi években hiába vannak ott ellenzéki politikusok, vagy más 
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szereplők is, a FIDESZ propagandamédiája, a közmédia, a TV2, az MTI, a rádiók, amik már kizárólag csak MTI 
híreket sugároznak nagyon egyoldalúan, szinte csak a Miniszterelnök Úr beszédéről számolnak be, és ez így 
nem helyes. Mivel ez így megváltozott, ezért nem tudom támogatni. 
 
Kállay Gáborné: Javaslom Képviselő asszonynak, hogy látogasson el legközelebb. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 80/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
115/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére a 3146. „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 
költségvetési sorról 100.000.- Ft támogatást nyújt a XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
szervezéséhez, és felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ Javaslat a gyermekek étkezésének kiegészítésére 

86/2017. 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 86/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
116/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 2017/2018. tanévre, az alábbi iskolák - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Belső-Pesti Tankerületi 
Központjának javaslata alapján - rászoruló tanulói részére önként vállalt feladatként heti 4 nap (hétfőtől-
csütörtökig) korpás kiflit és poharas tejet, heti 1 nap (péntek) hűtött desszertet (túró rudit) biztosít a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 6/2017. (II.20.) költségvetési rendelete 3352. számú „Kifli, 
túrórudi, tej beszerzés” költségvetési sora terhére. 
-Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola 
-Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 
-Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
-Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 
-Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 
-Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola 
-Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és AMI 
-Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 
-Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
-DIÓ Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon 
Határidő: 2017. április 20.  
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a korpás kifli, a hűtött desszert (túró rudi) és a poharas tej 
beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról, továbbá annak nyertesével történő szerződés megkötéséről a 
2017/2018. tanévre vonatkozóan. 
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Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat a „Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében” támogatására 

102/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy 300.000 forinttal támogassuk az alapítványt. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 102/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról, 300.000 forinttal kiegészítve. 
 
117/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ támogatja a Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében támogatási kérelmét - a Pál utcai 
fiúk regényhez kapcsolódó vetélkedő nyerteseinek kirándulással történő jutalmazása céljából - az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor 
terhére 300.000,- Ft összegben. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ 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.) 
 
 
15./ Javaslat Szakácsi Sándor tiszteletére állítandó emléktábla engedélyezésére 

95/2017. 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 95/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
118/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Budapest, IX. kerület Boráros tér 2. számú ház, Lónyay utcai frontján „Ebben a házban élt SZAKÁCSI 
SÁNDOR (1952 – 2007) Jászai Mari-díjas színművész. Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 2017” szövegű 
emléktábla állításával adózik Szakácsi Sándor munkásságának.  
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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2./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a 2017. évi költségvetés 3146. számú kiadási előirányzata 
feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és az emléktábla állításának költségét (96.530,- Ft + 
ÁFA) a 3146. számú költségvetési sor terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ 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.) 
 
 
16./ Javaslat a Magyar Kézművességért Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés 
meghozatalára 

82/2017. 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 82/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
119/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 
Kézművességért  Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást nyújt a „ A Magyar Kézművesség – 2017. és Arany 
János költészete-kézműves szemmel” című kettős tematikájú pályázat megrendezése céljából. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme 

81/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: A „FERKÓ” Alapítvány a Ferencvárosban élő gyerekek, fiatalok felnevelését segíti 
kétféleképpen: a gyógypedagógus, aki alapeszközöket kér, mint figyelem-, és képesség fejlesztő játékok, 
valamint a logopédus, aki beszédfejlesztő, szókincsfejlesztő játékokat kér. 500.000 forintot javasoltam, melyet a 
bizottság is támogatott. Kérem a Képviselő-testületet is, hogy támogassa. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 81/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról, 500.000 forinttal kiegészítve. 
 
120/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel 
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magához vonja, és a sor terhére 500 000,- Ft összegben támogatja a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért 
Alapítvány támogatási kérelmét a ferencvárosi óvodákban dolgozó gyógypedagógusok és pszichológusok 
munkáját segítő eszközök beszerzése céljából. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ 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.) 
 
 
18./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámának módosítására 

96/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester  

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ a köznevelési intézmények fenntartói 
struktúra átalakítása miatt 243 főből 114 főt átadott, így maradt 129 fő, ennyi van jelenleg finanszírozva. Az 
óvodák informatikai rendszerének az átvételével kapcsolatban a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
szakemberei rendelkezésre állnak, de egy rendszergazdára van szükségük. Kérem, hogy a Képviselő-testület 
támogassa, hogy így 130 főre bővüljenek. Senkinek nem kell elmondani, hogy miért van egy rendszergazdára 
szükség, de le is van írva. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 96/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
121/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ 2017. június 1-től a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámát a 96/2017. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint 130 főben határozza meg. 
Határidő: 2017. június 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a létszámváltozás pénzügyi fedezetének költségvetésbe történő beépítésről az 
előterjesztésben foglaltak szerint gondoskodjon. 
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri az intézményvezetőt, hogy a létszámváltoztatással összefüggésben az intézmény SZMSZ 
módosításának előkészítéséről és jóváhagyatásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Czakóné Dobó Krisztina intézményvezető 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Csudafa 
Óvoda átszervezése 

97/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
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Zombory Miklós: Elvi síkon 2017 januárban a Képviselő-testület már egyetértett, de azóta nagyon sok minden 
történt: szándéknyilatkozat 2017. január 26-án, véleménybeszerzés, egyeztetés 2017. február 27-én, és ma 
döntenénk arról, hogy a telephelyet megszüntetjük. Ennek az oka, hogy 2013-ban 35 gyerek volt, ebben a 
tanévben már csak 17 van, ősszel még ennyi sem lenne, tehát nem lenne meg a csoport. Mivel nem csak 
pedagógusokat látok a teremben, elmondom, hogy 2017. július-augusztus hónapban kell megtenni a konkrét 
dolgokat, hiszen a szorgalmi időben nem lehet csoportot megszüntetni, átszervezni, sem létrehozni. Ez egy 
hosszú folyamat, hiszen még van 4-es és 5-ös ütem, költségvetés, és ezzel kapcsolatos dolgok, 
létszámcsökkentés lebonyolítás, SZMSZ. A Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnáziumnak, illetve a Fővárosnak 
visszaadjuk a területet, ehhez kérem a támogatást. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 97/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
122/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
fenntartásában működő Ferencvárosi Csudafa Óvodát 2017. augusztus 31. napjával átszervezi, a 1095 
Budapest, Soroksári út 136. szám alatt lévő telephely megszüntetésével. 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon az átszervezéssel kapcsolatos költségvetés módosítási és munkaügyi feladatok ellátásáról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvoda telephelyének helyt adó ingatlan – a Budapest IX. kerület, Soroksári út 136. 
(Illatos út 2-4.) szám alatti 38191/2 hrsz. – ügyében egyeztessen a tulajdonossal a fennálló használati 
szerződésről. 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon az átszervezéssel érintett Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról, 
valamint a változás nyilvántartásokban történő átvezetéséről.   
Határidő: 2017. szeptember 30.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Surmanné Keztyűs 
Tündét, a Ferencvárosi Csudafa Óvoda vezetőjét, hogy az intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, Házirendjét vizsgálja felül. 
Határidő: 2017. szeptember 30.   
Felelős: Surmanné Keztyűs Tünde intézményvezető 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
20./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére 

88/2017. 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 és 
egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
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Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 88/2017. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
123/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kamerák 
kihelyezését az alábbiak szerint jóváhagyja:  

-106. számú kamera: Budapest IX. kerület, Napfény utca és Csengettyű utca kereszteződése  
-107. számú kamera: Budapest IX. kerület, Dési Huber utca és Toronyház utca kereszteződése 
-108. számú kamera: Budapest IX. kerület, Börzsöny utca és Csengettyű utca kereszteződése 
-109. számú kamera: Budapest IX. kerület, Dési Huber utca és Ifjúmunkás utca kereszteződése. 

Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kamerák 
kihelyezését az alábbiak szerint jóváhagyja:  

-110. számú kamera: Budapest IX. kerület, Szerelvény köz és Szerkocsi utca kereszteződése 
-111. számú kamera: Budapest IX. kerület, Gyáli út és Füleki utca kereszteződése 
-112. számú kamera: Budapest, IX. kerület, Aszódi utca és Ecseri út kereszteződése 

Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
21./ Interpelláció 

85/2017., 85/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő 

 
85/2017. sz. előterjesztés 
 
Pál Tibor: Az egyik interpelláció a Soroksári úton lévő Budapest Parkként működő területre vonatkozik. 
Eredetileg a szabályozási terv szerint itt P+R parkolónak kellene működnie, de azt látjuk évek óta, hogy ez a park 
működik ott. Nem a Budapest Park kulturális tevékenységét vitatom, hanem azt mondom, hogy amikor a park 
bezár, nincs már fesztivál, akkor konténerek vannak ezen a területen, és néha fekete fóliával le vannak takarva. 
Azt lehet látni, hogy a városba érkezők a Soroksári úton sorban állnak, nem tudnak hol parkolni, a Vágóhíd utca 
vége is teljesen megtelt. A városnak arra lenne szüksége, hogy ott egy P+R parkoló kialakításra kerüljön, mint 
ahogy eredetileg ezt szabályoztuk is. A terület a Főváros tulajdona, és korábban kérdeztem is erről Polgármester 
urat, a Fővárostól kapott válaszból kiderült, hogy ez a terület az Olimpia idején különböző villamos 
végállomásoknak a helye lett volna, de azóta kiderült, hogy nem lesz Olimpia, tehát most már nyugodtan lehet 
P+R parkolót építeni. Jogi akadálya nincs, mert írták a válaszban, hogy 2-3 hónapon belül fel lehet mondani a 
szerződést. Polgármester urat kérdezem az interpellációban, hogy kezdeményezi-e a Fővárosnál, hogy a 
Budapest Parkkal kötött szerződés módosítását indítsák el, hogy már idén ősztől P+R parkolóként tudják 
használni a városba érkezők. 
 
Dr. Bácskai János: A válaszom, hogy 15 napon belül írásban megkapja Tanácsnok úr a választ. Azért nem 
azonnal, mert még nincs az igazság minden részlete „kibontva”, és szeretnék alapos, mindenre kiterjedő 
válasszal „szolgálni”. A felvetéssel tulajdonképpen egyetértek, de a kivitelezéssel bajban lennék, ha nekem 
kellene megoldani, ezért én is kíváncsian várom a Főváros válaszát. 
 
85/2/2017. sz. előterjesztés 
 
Pál Tibor: Azt gondoltam, hogy kapok választ, de nekem az is jó, ha a következő képviselő-testületi ülésen 
vesszük végig az interpellációkat. A másikra sem kapok választ? 
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Dr. Bácskai János: Az SZMSZ meg is engedi ezt, de jó lenne, ha nem fél válaszokat kapna Képviselő úr, hanem 
teljes értékű választ, arra viszont időre van szükség, hiszen nem csak a saját válaszaim. Köszönöm a türelmet. 
 
A napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület határozatot nem hozott. 
 
 
22./ Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása 

103/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem a Képviselő-testület támogatását. Azért fordultam a Képviselő-testülethez, mert az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j.) pontja ezt lehetővé teszi. Ezt azért mondom, nehogy valaki megkérdezze, 
miért hoztam ide ezt az előterjesztést. A nagypolitikát, de a kerületet is érinti ez a téma, mivel a bevándorlással 
foglalkozunk, azzal viszont nem, hogy rengeteg ember vándorol el, mert a bérunió nincs kiegyenlítve 
Magyarországon, illetve Kelet-Európában. Ehhez a dologhoz még 7 kelet-európai ország csatlakozott, és kérem 
a Képviselő-testület támogatását is, mivel Magyarországnak is rosszat tesz, hogy elvándorolnak az emberek, 
munkaerőhiány van. Amit befektettek közpénzből az oktatásba, az nem térül meg, a tudásukat is kiviszik az 
emberek. 
 
Baranyi Krisztina képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Görgényi Máté: Egyéni képviselőként szólok hozzá. Azt gondolom, hogy nagyon hangzatos ez a 
kezdeményezés, viszont az előterjesztésben vannak olyan dolgok, amivel én nem tudok azonosulni, tehát 
tartózkodni fogok a szavazásnál. Azért ebből az előterjesztésből nem derül ki, nem mutat olyan típusú munkaerő 
piaci versenyelemzést, ami alapján azt mondja, hogy a gazdaságunk arra rendezkedik be, hogy az olcsó 
bérekkel egy alacsony szinten tartjuk a gazdaságunkat. Majd azt mondja az előterjesztés, hogy ezt a fejlesztésbe 
és oktatásba való beruházással lehetne kompenzálni, és az uniót bírálja, amiért ez nem történik meg. Azt viszont 
elfelejti az előterjesztés készítője, hogy az uniótól kapott forrásokat Magyarország jelentős mértékben fordítja 
fejlesztésekre, innovációra, és gazdaságfejlesztésre. Azt gondolom, hogy amiről az előterjesztés beszél, az egy 
hangzatos szlogen tud lenni, akár kampányelem is, de önmagában nem elég ahhoz, hogy egy európai szintű 
munkaerőpiacot és bérkérdést pozitív irányba befolyásoljon. 
 
Szilágyi Zsolt: Erre mondanék egy példát. Egy uniós vezető azt mondta, hogy azért nem büntetik meg 
Magyarországot, hogy nem vállal bevándorlókat, mert az a pénz, amit Magyarország kap, visszafolyik 
Németországba azokon a „multikon” keresztül, akik elég kevés pénzért itt dolgoztatják az embereket. 
 
Görgényi Máté: Az előterjesztésre szeretnék hivatkozni, ami megemlíti, hogy Magyarországon folyamatosan 
emelkednek a bérek, és nem kevés „multi” ennek köszönhetően elhagyta az országot. 
 
Szilágyi Zsolt: Amíg a nyugat-európai bérek 1500-2000 euró között, addig a kelet-európai bérek 500-600 euró 
között vannak. Amikor a kelet-európai országok beléptek az unióba, akkor ígéretet kaptak arra - az árak az egész 
Európai Unióban ugyanolyanok, Németországban is annyiért lehet megvenni a kenyeret, mint Magyarországon, 
csak a bérek nem egyeznek –, benne van az Alaptörvényben, hogy fel fogják zárkóztatni gazdaságilag, anyagilag 
a kelet-európai országokat, és ez nem történt meg, pedig már egy kis idő eltelt. 
 
Fröhlich Péter: Nehéz megszólalnom, mert ennek a területnek egyik oldalról szakértője vagyok, és elvileg 
támogatom Szilágyi úr előterjesztését, másik oldalról részben tudok csak egyetérteni Görgényi úrral, mind a két 
állítás igaz. Az idei évben a számításaink szerint minimum 18-20%-os bérnövekedés lesz Magyarországon, 
hiszen olyan szintre jutott a munkaerőhiány, hogy amennyiben nem következik be az a bérspirál, amit a Varga 
miniszter úr már tavaly bejelentett - egy erőltetett ütemű bérfejlesztés következik be -, akkor a tudás elhagyja az 
országot. Ez a bérnövekedés meg kell, hogy történjen. Az a gazdasági előny, ami abból származott, hogy 
Magyarországon alacsonyak a bérek, alacsonyak a rezsiköltségek, már csak néhány évig jelenthetnek 
Magyarországnak gazdasági versenyelőnyt, mert a továbbiakban a hatékonyság, K+F és a gazdasági 
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növekedés, mint motor, lehet a növekedés forrása. Ha elérnénk a mostani hatékonyságunkkal, a mostani 
szervezettségünkkel, az európai uniós béreket, akkor konkrétan „becsődölnénk”. Nem tudom, hogy érthető-e ez a 
cizellált, köztes álláspont. Az biztos, hogy minden olyan típusú támogatási formát, amely kicsit a vállalkozói 
közgondolkodást átformálja abba az irányba, hogy nem lehet az ÁFA-t, az áfacsökkentést eltenni, nem lehet úgy 
a gazdasági növekedésből levő hasznot eltenni, hogy közben a béreket nem növelem, a Kormányra „mutogatok”, 
és munkahelyteremtő támogatásokat követelek, hanem béreket kell emelni, azt én támogatni tudom. A bérek ész 
nélküli emelése egy idő után „vissza fog ütni”. Most a gazdaság abban a helyzetben van, hogy mindenképpen 
bért kell emelni, ezért én támogatni tudom. 
 
Dr. Bácskai János: Szakmai konferencián érzem magam. Nehéz volt Fröhlich Péternek megszólalnia, az az ő 
baja, de hogy hogyan fog ezek után szavazni, arra kíváncsi vagyok. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a 103/2017. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
124/2017. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ támogatja az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ című európai polgári 
kezdeményezést. 
2./ hozzájárul ahhoz, hogy a kezdeményezés Európai Bizottság általi nyilvántartásba vétele során az Európai 
Parlamentben megtartott közmeghallgatáson a polgári bizottság képviselője által ismertetésre kerüljön az 
Önkormányzat támogató egyetértése.” 

(6 igen, 0 nem, 9 tartózkodás) 
Baranyi Krisztina képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Holnap délelőtt 11.00 órakor lesz a „Ferencváros Közbiztonságáért Díj” átadása a 
Házasságkötő teremben. 2017. április 22-én, szombaton, a „Föld Napja” alkalmából a József Attila-lakótelepen: 
bolhapiac, madarászfoglalkozás, kreatív ruhatervező foglalkozás. A színpadon ír sztepptánc, flashdance, 
óriásbuborék bemutató és tanítás, Cimbaliband koncert lesz. Mindenkit sok szeretettel várunk 9.00-13.00 óráig. 
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének rendezvénye lesz 2017. április 27-én a Házasságkötő 
teremben, a „Reformáció hatása napjainkig” címmel, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából lesz egy 
érdekes előadás, az evangélikus Püspök úr fogja tartani az előadást.  
2017. április 29-én Ferencvárosi Tavasz Ünnep lesz a Haller téri parkban, délelőtt gyerekprogramok: 10.00 
órakor Makám koncert, 11.30 órakor Hamupipőke, 13.00 órakor Bura Sándor és zenekara: Jó ebédhez szól a 
nóta, délután pedig különböző koncertek, bábelőadás lesz. A Bartók Táncegyüttessel koncert és táncház, fellép a 
Romano Glaszo együttes, Mister igen koncert, és este utcabál lesz a Midlife Crisis Zenekarral.  
2017. április 30-án Ferencváros bemutatkozik a Művészetek Palotájában, 10.00 órakor a Csillag Kórus fog 
fellépni, gyermekrajz kiállítás, a 2B Galéria kiállítása és helytörténeti kiállítás lesz, 16 tabló lesz a zászlótérben 
látható Ferencváros életéből. A József Attila Emlékhely is kitelepül, és este pedig 19.30 órakor a MÁV 
Szimfonikus Zenekarral koncert lesz. Aki jegyet szeretne, az kérem, hogy nálam jelezze. 
2017. május 10-én 18.00 órakor dr. Springer Ferenc – a Ferencvárosi Torna Club alapítója - emléktábla 
avatására kerül sor a Hőgyes Endre utca 11. szám alatt.  
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Egy elmúlt programról szeretnék beszélni. A Költészet Napja volt egy olyan 
rendezvénysorozat, ami említésre méltó, nagyon szépen sikerült. Köszönetet szerettem volna mondani 
Alpolgármester asszonynak, Polgármester úrnak, az irodának, a Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatójának 
és mindenkinek, aki a szervezésben részt vett, hogy végre egy komoly megnyilvánulásunk volt József Attila 
tiszteletére, szerintem szép munka volt. 
 
Dr. Bácskai János: Ha a napirend előtti hozzászólásokat színesíteni szeretnénk, akkor az ilyen felszólalásokkal 
lehetett volna, és azt is el lehetett volna mondani, hogy a facebook lájkolások „soha nem látott magasságokba 
emelkedtek”. 
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Kállay Gáborné: 46.000-en látták azt a mozaikképet, amin József Attila portréját rakták ki a Leövey Klára 
Gimnázium diákjai 44 darab mozaikból, miközben a Bakáts téri Oscar-díjas kórusunk a „Bodzavirág” című dalt 
énekelte, és közösen szavaltunk. Eközben drónfelvételről láthatóvá vált József Attila portréja, ami Ferencváros 
„testén”, a „szíve fölött kitűzőként” jelent meg. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép pillanat volt, aki ott volt, 
nagyon átélte. Kérem, aki még nem látta, feltétlenül nézze meg a felvételt, és lájkolja. 
 
Dr. Bácskai János: Képviselőtársaim napirend utáni hozzászólásait hallhatták. Zárt ülést rendelek el. 
 
A 24-26. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a 125-138/2017. (IV.20.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 17.40 órakor bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Bácskai János 

polgármester 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő 

aljegyző 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 

 

 


