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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2018. június 21-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Intzoglu István, Jancsó Andrea Katalin, Dr. Kulpinszky 
Eleonóra, Mezey István, Mészáros László, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt képviselők, 
 
Dr. Bácskai János polgármester, 
Kállay Gáborné alpolgármester, 
Zombory Miklós alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Dr. Dombóvári Csaba jegyző, 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Berner József, Dr. Böjte Bernadett, Bucsai Tímea, Buzgóné Horváth 
Eszter, Cseppelyné Gébele Gabriella, Geier Róbert, Halmai András, Dr. Kasza Mónika, Madár Éva, Nyeste-
Szabó Marianna, Pásztor Miklós, Dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, Róth Istvánné, Dr. Szathmáryné dr. Alföldi 
Marianna, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Szűcs Balázs, Talapka Gergő, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi, Dr. 
Világos István, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Sebők Endre 
– FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, 
Hantos-Jarábik Klára – Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Kandolka László – Ferencvárosi 
Bérleményüzemeltető Kft. igazgatója, Dr. Kovács József - FESZ KN Kft. ügyvezető igazgatója, Vibling Géza - 
FESZGYI igazgató-helyettese, Dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, Flender Éva – könyvvizsgáló, 
Veres László – sajtófőnök, Kvacskay Károly, Péter Lajos külsős bizottsági tagok, Szundyné Ihász Erzsébet, 
Kékesi Györgyné, Kovácsné Luczás Ágnes, Némethné Faragó Ibolya, Magyarné Willinger Andrea, Vajasné 
Kabarecz Ágnes, Bakonyi Ágnes óvodavezetők. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit és vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes, az ülést 15.10 órakor megnyitom. Javaslom, 
hogy a Képviselő-testület a kiosztásra került 145/2018. sz. – ”Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. pályázat benyújtására” 
című és a 154/2018. sz. – ”Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására” című előterjesztéseket 
vegye fel napirendjére a zárt ülés elé. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
javaslata? Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 145/2018. sz. – ”Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. 
pályázat benyújtására” című előterjesztést felveszi napirendjére a kiküldött meghívó szerinti 22. napirendi pont 
után. 
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209/2018. (VI.21.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 145/2018. 
sz. – ”Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. pályázat benyújtására” című - előterjesztést felveszi napirendjére a kiküldött 
meghívó szerinti 23. napirendi pontként. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 154/2018. sz. – ”Javaslat a 3. díjtételű 
kerületi parkolási zóna módosítására” című előterjesztést felveszi napirendjére a 145/2018. sz. – ”Javaslat a 
TÉR_KÖZ 2018. pályázat benyújtására” című előterjesztés után. 
 
210/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 154/2018. 
sz. – ”Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására” című - előterjesztést felveszi napirendjére a 
kiküldött meghívó szerinti 24. napirendi pontként. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
211/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Az Epres, a Kerekerdő, a Méhecske valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 

126/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 
94/3-6/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Javaslat az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról és 
a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására 

132/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására 

131/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

128/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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6./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek 
– (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út 
(kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata – jogharmonizáció, 
Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – 
Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata - jogharmonizáció 

98/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az emléktábla-
állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 

134/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítására (egyfordulóban) 

135/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
9./ Fogászati rendelő kialakítása a József Attila-lakótelepen 

136/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése 

129/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján 
történő elidegenítése 

130/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
12./ Javaslat az „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának 
felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című pályázat benyújtására
 137/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
13./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására 

125/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2018. évre 
vonatkozó szerződés megkötésére  

138/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
15./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójához 

139/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
16./ Alapítványok támogatási kérelmei 

140/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
         Zombory Miklós alpolgármester 
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17./ 2017. évi civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása  
141/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
18./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 

142/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
19./ A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 

143/2018. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi 
munkaterve 

146/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
21./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal munkarendjének és 
ügyfélfogadási rendjének meghatározására 

152/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
22./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere 

147/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő 

 
23./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. pályázat benyújtására 

145/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
24./ Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására 

154/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-
vezérigazgatója 

 
25./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása 

148/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 

 
26./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása 

149/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
27./ Önkormányzati hatósági ügyek 

150/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Az Epres, a Kerekerdő, a Méhecske valamint az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 

126/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Négy kedves, aranyos óvodavezető jelölt ül itt, akik arra várnak, hogy ismét óvodavezetők 
legyenek. Némethné Faragó Ibolya és Kékesi Györgyné – amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület – az 5. 
ciklusukat fogják kezdeni. Magyarné Willinger Andrea 2004 óta intézményvezető-helyettes, és 2018. január 1. óta 
megbízott helyettesként – miután Szenczné elment nyugdíjba – már végzi ezt a tevékenységet. Kovácsné Luczás 
Ágnes 2002. május 1. óta végzi az intézményvezető-helyettesi munkát, és alig várja, hogy Szundyné helyett 
végezhesse az óvodavezetői munkát. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mivel a szakértői bizottság és 
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság támogatta, Önök is támogassák. 
 
Dr. Bácskai János: Úgy látom, hogy a pályázatok és az előkészítő bizottsági ülések tisztáztak minden kétséget, 
és így fogunk tudni dönteni. Kérdés, észrevétel nincs. A kiosztott kiegészítésben megtalálhatóak az illetmények. 
Kérem, szavazzunk a 126/2018. számú előterjesztés I. határozati javaslatáról. 
 
212/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Epres 
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Kovácsné Luczás Ágnest 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó, 
5 éves határozott időtartamra megbízza az Epres Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak 
ellátásával. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület Kovácsné Luczás Ágnes 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 475.020,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Illetményének összetétele: 
 garantált illetmény:  365.400,- Ft 
 magasabb vezetői pótlék 109.620,- Ft 
 összesen:   475.020,- Ft 
Az illetménynek a vezetői pótlék része és a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, kizárólag a magasabb 
vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy Kovácsné Luczás Ágnes óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy az Epres Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek 
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nyilvánítja, és Kovácsné Luczás Ágnest 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó, 5 éves 
határozott időtartamra megbízza az Epres Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 
Gratulálunk! 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 126/2018. számú előterjesztés II. határozati 
javaslatáról. 
 
213/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Magyarné Willinger Andreát 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig 
tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza az Kerekerdő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak 
ellátásával. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület Magyarné Willinger Andrea 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 517.955,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Illetményének összetétele: 
 garantált illetmény:  337.995,- Ft 
 magasabb vezetői pótlék 146.160,- Ft 
 kereset-kiegészítés  33.800,- Ft 
 összesen:   517.955,- Ft 

Az illetménynek a vezetői pótlék része és a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, kizárólag a 
magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 

Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy Magyarné Willinger Andrea óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek 
nyilvánítja, és Magyarné Willinger Andreát 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó, 5 éves 
határozott időtartamra megbízza az Kerekerdő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 
Gratulálunk! 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 126/2018. számú előterjesztés III. határozati 
javaslatáról. 
 
214/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Méhecske Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Némethné Faragó Ibolyát 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó, 
5 éves határozott időtartamra megbízza az Méhecske Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak 
ellátásával. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület Némethné Faragó Ibolya 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 475.020,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Illetményének összetétele: 
 garantált illetmény:  365.400,- Ft 
 magasabb vezetői pótlék 109.620,- Ft 
 összesen:   475.020,- Ft 
Az illetménynek a vezetői pótlék része és a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, kizárólag a magasabb 
vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy Némethné Faragó Ibolya óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Méhecske Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek 
nyilvánítja, és Némethné Faragó Ibolyát 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó, 5 éves 
határozott időtartamra megbízza az Méhecske Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 
Gratulálunk! 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 126/2018. számú előterjesztés IV. határozati 
javaslatáról. 
 
215/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Ugrifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Kékesi Györgynét 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó, 5 éves 
határozott időtartamra megbízza az Ugrifüles Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület Kékesi Györgyné illetményét 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 475.020,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Illetményének összetétele: 
 garantált illetmény:  365.400,- Ft 
 magasabb vezetői pótlék 109.620,- Ft 
 összesen:   475.020,- Ft 
Az illetménynek a vezetői pótlék része és a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, kizárólag a magasabb 
vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 
Határidő: 2018. június 21. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy Kékesi Györgyné óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek 
nyilvánítja, és Kékesi Györgynét 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott 
időtartamra megbízza az Ugrifüles Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. Gratulálunk! 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 

94/3-6/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: A 94/5/2018. sz. kiegészítést javaslom képviselőtársaimnak elfogadásra. A József Attila 
Városrészi Önkormányzat is tárgyalta és támogatja, hogy a MÁV-Aszódi telepen a vízi közműhálózat kiépítését 
teljessé tegyük, ehhez még 46 millió forintra van szükség. Kérem, támogassák! 
 
Kállay Gáborné: Nekem is van egy módosító javaslatom - 94/6/2018. sz. kiegészítés - a Ferencvárosi Vasutas 
Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez. 2017 decemberében döntött a Képviselő-testület 
arról, hogy támogatja ennek a csarnoknak a létrejöttét. Akkor a 2018. évi költségvetésben Polgármester Úrnak 
kellett javaslatot tennie arra vonatkozóan, hogy mekkora összeggel támogatjuk ezt a beruházást. Ez 0 forintos 
javaslat volt. Mivel azóta sem történt érdemi változás, ez a módosítás most arról szól, hogy felhatalmazzuk 
Polgármester Urat, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Ferencvárosi Vasutas Sportkörrel arra vonatkozóan, hogy 
milyen lesz a beruházás ütemezése, és mekkora támogatási összegre tegyünk majd javaslatot. Ez most egy elvi 
szándék a jövőre nézve, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat változatlanul fenntartja a szándékát, hogy ennek a 
kézilabdacsarnoknak a megvalósulását támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a módosító 
javaslatomat! 
 
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Szeretnék külön szavazást kérni a kézilabdacsarnokkal kapcsolatban. 
 
Kállay Gáborné: Külön fogunk szavazni, mivel ez lesz a 3. határozati javaslat, amiről a Képviselő-testület 
dönteni fog. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 94/3/2018., és 94/5/2018. számú előterjesztések 
alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 2 tartózkodás 
mellett megalkotja a 12/2018. (VI.26.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 94/3/2018. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
216/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződés 2018. évre meghatározott összegét 6.600 eFt-tal megemeli. 
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b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződésben a fizetési ütemezés 
meghatározására, egyúttal jelen határozat a./ pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére. 
Határidő: 2018. július 10. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 94/3/2018. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
217/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés eseti megrendelés 2018. évre meghatározott összegét 
10.000 eFt-tal megemeli. 
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a./ 
pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére. 
Határidő: 2018. július 10. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 94/6/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
218/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Vasutas Sportkör által az Önkormányzat tulajdonába tartozó, törzsvagyonát képező és a Belső-
Pesti Tankerület vagyonkezelésében lévő Budapest IX. kerület 37252 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 
1096 Budapest, Telepy utca 17. szám alatti ingatlanon a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló 
adókedvezmény igénybevételével megvalósítani tervezett kézilabdacsarnok létesítéséhez a későbbiek során – a 
beruházás nagyságrendjéhez és megvalósításának üteméhez igazodóan – anyagi támogatást kíván nyújtani. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Ferencvárosi Vasutas Sportkörrel folytatandó egyeztetést 
követően – figyelemmel a beruházás megvalósulásának ütemezésére – az önkormányzati támogatás összegére 
és biztosításának módjára tegyen javaslatot. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi 
szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására 

132/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Dombóvári Csaba: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 132/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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219/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 132/2018. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint 
az anyakönyvi szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról szóló ….../2018. (….) önkormányzati rendelet tervezetet 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 132/2018. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotja a 13/2018. (VI.26.) önkormányzati rendeletét az anyakönyvi esemény 
engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról. 
 
 
4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására 

131/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Dombóvári Csaba: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 131/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
220/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 131/2018. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….../2018. 
(….) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 131/2018. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotja a 14/2018. (VI.26.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők 
juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
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5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások 
és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. 
(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására 

128/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. A rendeletben elsősorban a lakbérváltozás 
átvezetése történik. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 128/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
221/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 128/2018. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és 
megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
….../2018. (….) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 128/2018. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotja a 15/2018. (VI.26.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
 
6./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú 
telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe 
(kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési 
Szabályzata – jogharmonizáció, Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület 
(Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata - 
jogharmonizáció 

98/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és vita nélkül támogatásra javasolta. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 98/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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222/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
A./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 98/2018. 
sz. előterjesztés 5. számú mellékletét képező, Budapest, IX. kerület, BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – 
(37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút 
(kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt 
terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
….../2018. (….) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
B./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 98/2018. 
sz. előterjesztés 5. számú mellékletét képező, Budapest, IX. kerület, KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs 
Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról 
szóló 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….../2018. (….) önkormányzati rendelet 
tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 98/2018. számú előterjesztés „A” pontja 
alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 2 tartózkodás 
mellett megalkotja a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendeletét Budapest, IX. kerület, BELSŐ-
FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú 
közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út 
(kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
17/2016. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 98/2018. számú előterjesztés „B” pontja 
alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 2 tartózkodás 
mellett megalkotja a 17/2018. (VI.26.) önkormányzati rendeletét Budapest, IX. kerület, KÖZÉPSŐ-
FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt 
terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az 
emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 

134/2018. 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 az előterjesztést egyhangúan elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 134/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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223/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 134/2018. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….../2018. (….) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés 
keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 134/2018. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotja a 18/2018. (VI.26.) önkormányzati rendeletét az emléktábla-állítás rendjéről szóló 
12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
8./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

135/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Vannak a rendeletmódosításban technikai jellegű módosítások, amelyekre a törvényi 
változások miatt kellett „sort keríteni”. Vannak olyan jellegű változtatások, amiket a törvénnyel való szinkronba 
hozás miatt kellett megtenni, például a közgyógytámogatás esetében, aminek köszönhetően nem kell korábban 
leadott kérelmeket elutasítanunk. Vannak olyan módosítások, aminek a keretében bővül a támogatottak köre, 
ilyen például a fűtéstámogatás és a védőoltások esete. Van, ahol emelkedik a támogatási összeg, ilyen például a 
karácsonyi támogatás, ahol van olyan eset, hogy 2.500 forintról 12.000 forintra fogjuk tudni emelni - gyermekek 
esetében - a támogatást. Van, ahol nő a benyújtásra való időszak, ilyen az iskolakezdési támogatás. A HPV oltás 
esetében egy új, 9 komponensű, nagyobb védettséget adó oltóanyag került bevezetésre, ez indokolta a 
rendeletmódosítást. Védőoltásoknál a szabad orvosválasztás lehetőségének bővítése és a hatékonyság 
növelése volt a cél. Kérem, támogassák a rendelet módosítását! 
 
Mezey István: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság támogatta a jogharmonizációt, de inkább azt 
„üdvözölte”, hogy a szociális ellátásban „táguló körök” vannak a rendeletmódosításban.  
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 135/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
224/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 135/2018. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….../2018. (….) önkormányzati rendelet tervezetet 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 135/2018. számú előterjesztés alapján. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotja a 19/2018. (VI.26.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
9./ Fogászati rendelő kialakítása a József Attila-lakótelepen 

136/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Zombory Miklós: A Gyáli út 17-19. szám alatti szakorvosi rendelőről van szó, ami állami tulajdon, de bármeddig 
ott lehetünk ingyen, csak a rezsit kell fizetni. Az épület műszaki állapota azonban „hagy maga után kívánnivalót”, 
ezért a fogorvosokat átköltöztetjük a Toronyház utca 3. szám alá. Körülbelül 40 négyzetméter önkormányzati 
rész, a többit a FESZOFE Kft. használja. Az áthelyezésük kerül körülbelül 30 millió forintba, és akkor a három 
orvos át tud költözni, a FESZOFE Kft. pedig kényelmesen a Toronyház utca 11. szám alatt tud maradni. 
 
Mezey István: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság támogatta a fogorvosi rendelő áthelyezését. 
Polgármester Úr is elmondta a bizottsági ülésen, hogy egy régi adósságunkat is teljesítjük, hiszen a József Attila-
lakótelepen a fogorvosi ellátás lényegesen kényelmesebb lesz, hiszen egy központibb helyre kerül, nem kell 
messzebb, közlekedésileg nehezen megoldott helyre eljutni, amikor a fogászati ellátás nagyon sürgős. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 136/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
225/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest, IX. Toronyház utca 11. szám alatti, udvari bejáratú 158 m2 alapterületű helyiséget megszerzési, 
és bérleti díj fizetése nélkül határozatlan időre bérbe adja a FESZOFE Nonprofit Kft. részére. 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzati költségvetés terhére a Toronyház u. 11. szám 
alatti, udvari bejáratú 158 m2 alapterületű helyiség felújításáról, átalakításáról. 
3./ a Toronyház u. 3. szám alatti épületben lévő 141,24 m2 alapterületű helyiségcsoportban fogászati rendelőt 
alakít ki. 
Határidő: 200 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése 

129/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: A határozati javaslatot kiegészítem 30.000 Ft/hó+ÁFA bérleti díj kötelezettséggel, illetve 
2019. december 31-ig szóló határozott idejű bérleti joggal. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 129/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról, az elhangzott kiegészítéssel. 
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226/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
IX., Ráday u. 52. fszt. II. szám alatti, 44 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj 
fizetése nélkül, 30.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2019. december 31-ig szóló határozott 
idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
11./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok 
pályázat útján történő elidegenítése 

130/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Szilágyi Zsolt: Már múltkor is szóvá tettem, hogy hol vannak a befektetők, akiket ígértek? A Viola utca 37/A. és 
37/B. szám alatti ingatlanok eredeti ára 1.059.000.000 forint lett volna az előző kiírás szerint, most 848.000.000 
forint, ami 211.000.000 forint engedmény. Mire engedjük ezt el? A Tűzoltó utcai ingatlan ára 472.000.000 forintról 
378.000.000 forintra csökken, ami 94.000.000 forintos csökkenés. Ez együtt összesen 305.000.000 forint 
engedmény. Meddig szeretne az Önkormányzat „lemenni”? Szerintem úgy kellene az önkormányzati vagyonnal 
foglalkozni, mintha a sajátunk lenne, és a sajátunkat sem adnánk el 305.000.000 forinttal olcsóbban. Ha nem 
akarják „elvinni”, akkor még mindig ott van a lehetőség, hogy az Önkormányzat – akinek nem kevés pénze van – 
újítsa fel az épületet és hasznosítsa. A Cordia Ingatlanbefektetési Alap - aki mostanában 1300 lakást épít 
Ferencvárosban, és rengeteg cikket olvashattunk rólunk - adta eddig a legnagyobb ajánlatot: 211.000.000 
forint/épület. Remélem, hogy nem „megyünk le” addig. 
 
Jancsó Andrea Katalin: Hiányolom, hogy az ingatlanok értékesítésének főbb feltételei között nincs kifejezetten, 
hogy homlokzat visszaépítési kötelezettsége lesz. Erről beszéltünk a Gazdasági Bizottság áprilisi ülésén is, ezért 
szeretnék javaslatot tenni, hogy külön pontban vegyük fel, hogy a nyertes ajánlattevőt homlokzat visszaépítési 
kötelezettség terheli. 
 
Szűcs Balázs: A pályázati kiírás kivonatosan tartalmazza a hatályos helyi rendeletünket, aminek értelmében a 
Viola utca 37/A-B. és a Tűzoltó u. 33/C. szám alatti ingatlanok homlokzata védett, tehát ha valaki építési 
engedélyt akar beadni, ezeket a jogszabályokat be kell tartania, másképpen nem kap engedélyt. Ha valaki építési 
céllal vásárolja meg az ingatlanokat, akkor teljesen egyértelmű, hogy a helyi szabályokat is be kell, hogy tartsa. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság tegnapi ülésén támogattuk az előterjesztést, a magasabb értékbecslési 
árat határozta meg a bizottság, mint elidegenítési ár, ami valóban alacsonyabb, mint a korábbi. Szilágyi képviselő 
úr figyelmét felhívom arra, hogy korábban, amikor az épületek általános értékesítésével kapcsolatban a 
Képviselő-testület előtt vitáztunk, szóba került, hogy mindenképpen azt a költséget szeretnénk megkapni, ami a 
kiköltöztetés költsége. Az előterjesztésben szerepel, hogy mennyibe kerül adott épület esetében a kiköltöztetés. 
A homlokzat védettségével pedig azt a fajta lakófunkciót védjük, amit determinálunk minden vevő számára. 
Értékes politikai vita lehet, hogy a rehabilitációnak ez-e a folytatása. Úgy gondoljuk, hogy igen, ez is egyfajta 
folytatása, mint ahogy a korábbi rehabilitációnak is a kétharmadát a magántőke és az abból származó, 
kifejezetten lakóépületek építése vagy felújítása tette ki. Most ezt a lehetőséget próbáljuk, mert az Önkormányzat 
által egy épület felújítása több mint 1-1,2 milliárd forint. A Balázs Béla utca 13. szám alatti épület méretéből 
adódóan több is lehet, ezért az Önkormányzat nem vállalkozik az ilyen típusú épületek egyenkénti felújítására. A 
rengeteg felújítandó épületre 20-30 éven belül kerülne sor, és volna olyan is, ami ezt már nem bírná ki. Ha az 
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Önkormányzat megpróbálja egyrészt a lakófunkciót védeni a homlokzattal, vagy azzal, hogy magasan tartja az 
ingatlan árakat a kerületben, azáltal biztosítja azt, hogy valóban lakóépületek épülnek és újulnak meg, és 
folytatódik a rehabilitáció, ha nem is közpénzből, hanem magánberuházásból. Ez annyira nem „ördögtől való”, 
hiszen az eddigi rehabilitáció kétharmadát is ez adta. Úgy emlékszem, hogy – régóta vagyok képviselő – azelőtt 
sem volt ez ellen kifogás, hiszen a magántőke értéket hoz létre és lakóépületeket, lakásokat, amik a lakhatási 
problémákat megoldják. 
 
Kállay Gáborné: Amennyiben Képviselő Asszony eljutott volna az előterjesztés 4. oldaláig, akkor a 2. 
bekezdésben megtalálta volna a Viola utca 37/A-B. szám alatti ingatlanok esetében a homlokzat visszaépítésére 
vonatkozó részt, illetve a Tűzoltó utca 33/C. szám alatti ingatlan esetében a 3. bekezdés vonatkozik erre. 
 
Szilágyi Zsolt: Nem feltétlenül lakhatási problémája lesz annak, aki odaköltözik egy 30-40 millió forintos lakásba. 
Ahogy emelkednek napról-napra az ingatlanárak – most is azt lehet hallani a szakértőktől, hogy megint mennek 
fel az árak –, akkor mi csökkentjük. Függetlenül attól, hogy milyen állapotban vannak, szerintem túlzás ez az 
engedmény. 
 
Jancsó Andrea Katalin: Attól, hogy benne van, még láttunk olyat, hogy a homlokzat visszaépítési 
kötelezettségtől utólag eltekintünk. Szeretném fenntartani a javaslatomat, és „tegyen hitet” a Képviselő-testület 
amellett, hogy a három épületben fontos a homlokzat. 
 
Kállay Gáborné: Ezt most teljesen értelmezhetetlennek tartom, hiszen az előterjesztésben ez szerepel: „Az 
ingatlanok homlokzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) rendelete szerint kerületi, egyedi védelem alá helyezett 
épületrész (védett érték).” Nem tudom, hogy ezen kívül még milyen biztosítékot akar saját maga igazolására, 
hiszen nyilván ezt a rendeletet Ön is elfogadta.  
 
Mezey István: Többször elhangzott már az a vád az Önök részéről, hogy emelkednek az ingatlanárak 
Ferencvárosban. Ezt inkább dicséretnek tekintem, hiszen az egész országban emelkednek az ingatlanárak, de 
nálunk is, hiszen egy élhető várost teremtettünk és tartunk fent, ezt így értem. Az „Otthon, Város, Ferencváros” 
szlogennek megfelelően megpróbálunk mindent megtenni. Nyilván jó lenne valamilyen módon befolyásolni, hogy 
milyen ingatlan négyzetméterárak vannak a kerületben, de ez nem biztos, hogy az Önkormányzat hatásköre. 
Örülök, hogy Ferencvárosban vannak magas négyzetméterárú ingatlanok, mert azt jelenti, hogy erre van 
kereslet, ha el tudják adni. A lakóépületeink jelentős része még a megépítés előtt eladásra kerül, ami azt jelenti, 
hogy az emberek szívesen vásárolnak Ferencvárosban lakást, egy élhető kerületet látnak. Ezt én jó dolognak 
tartom. 
 
Kállay Gáborné: A Viola u. 37/A-B. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban van még egy része a mondatnak: 
„továbbá az utcakép is helyi védelem alatt áll”.  
 
Dr. Bácskai János: A két ellenzéki képviselő figyelmébe ajánlom, hogy - jó néhányszor ejtettünk már erről szót – 
az a mondat, hogy „az ingatlanárak már megint emelkednek” kiigazításra szorul: még mindig emelkednek. A 
gyümölcsárak is emelkednek, de valamelyiké emelkedik, valamelyiké csökken, attól függően melyik érési 
periódusban vagyunk. A telekárak nem mozognak együtt a lakásárakkal különböző okok miatt. Nyilván, ha túl sok 
lakás épül, nagy a kereslet, a lakásárak alakulása ettől is függ, az ÁFA alakulásától is függ. Ha már az összes 
építési kapacitás elfogyott, akkor az üres telkek iránti érdeklődés kevésbé nagy, tehát nem lesz olyan nagy az 
áruk, szemben a lakásárakkal. Ez akár hónapról-hónapra is változhat, mikor melyik emelkedik, és melyik nem 
emelkedik. Minden nem ember által előállított árunak vagy természeti dolognak az ára nem a meghirdetett ártól 
függ, hanem attól, hogy mennyit adnak érte. Kiírjuk a pályázatot, a szakértő megállapít egy árat, az nem jelenti 
azt, hogy annyiért el lehet adni, de azt is jelentheti, hogy háromszor annyiért is el fogjuk tudni adni. A döntés nem 
most születik meg, hanem amikor arról döntünk, hogy eladjuk-e annyiért, amekkora ajánlatot tettek. Ha nem lesz 
ajánlat, akkor nem is kell róla dönteni. Ráérnek majd akkor ezekkel a számokkal vitatkozni, ezek viszonyszámok, 
ehhez képest lehet pro és kontra dönteni. Ha most megállapítjuk ezeket az árakat, az sem biztos, hogy ennyiért 
odaadjuk, de lehet, hogy fele annyiért odaadjuk, és lehet, hogy kétszer ennyiért sem adjuk oda. Mire eljutunk 
odáig, addigra megint más lesz a tudásunk, a napi viszonyoktól függően.  
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Jancsó Andrea „fontoskodását illetően” szavazhatunk arról is, hogy a víz 100 fokon forr ma is, holnap is, de nem 
hiszem, hogy túl nagy jelentőségű lenne az eredmény, hiszen az tőlünk független. Ha a rendeletben ez a 
homlokzat védett, akkor addig védett lesz, amíg le nem vesszük róla a védettséget. Attól, hogy még egyszer 
szavazunk róla, attól nem lesz sem erősebben, sem kevésbé védett. Ettől függően kérdezem, fel szeretné tenni 
szavazásra? A szavazás eredményét eléggé megjósolhatónak tartom, ha a Facebook oldalára kitette, akkor 
érdemes levenni.  
 
Kállay Gáborné: Kívánja, hogy szavazzunk a javaslatáról? 
 
Jancsó Andrea Katalin: Nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 130/2018. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
227/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 24/2018. 
(I.25.) sz. határozatát visszavonja.  
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 130/2018. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról, kiegészítve a Viola utca 37/A-B. szám alatti ingatlan esetében 848.000.000 forinttal, míg a Tűzoltó 
utca 33/C. szám alatti ingatlan esetében 378.000.000 forinttal. 
 
228/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 12/2018. 
(I.25.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
1./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 
- a Budapest IX., Viola u. 37/A-B. (hrsz.: 37419, 37418) szám alatti, valamint  
- a Budapest IX. Tűzoltó u. 33/C. (hrsz. 37414) szám alatti felépítményes ingatlanok együttes, vagy külön-külön 
történő értékesítéséről nyilvános egy fordulós pályázat lefolytatásával. 
2./ az ingatlanok legkisebb elidegenítési árát  
- Budapest IX., Viola u. 37/A-B. (hrsz.: 37419, 37418) nettó 848.000.000 Ft-ban, 
- a Budapest IX. Tűzoltó u. 33/C. (hrsz. 37414) nettó 378.000.000 Ft-ban határozza meg. 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje - amennyiben szükséges hiánypótlási 
felhívásokat küldjön ki - és azokat elbírálás céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: 150 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Javaslat az „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde 
konyhájának felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című pályázat 
benyújtására  

137/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
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Zombory Miklós: Ahhoz, hogy a bölcsőde étkeztetése még korszerűbb legyen, és még jobbak legyenek a 
feltételek - közel 130 étkeztetés folyik naponta -, nyílik egy pályázati lehetőség „Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatására 2018” címmel. Tudjuk, hogy azt a pályázatot nem lehet megnyerni, amit nem adunk 
be, tehát szeretném, ha „beadnánk”. Az ételfelvonó, szellőzőrendszer, nyílászárók, burkolatok, 
konyhatechnológia, gépészet, elektromos hálózat felújítását, falfestést jelentene. Ennek az összköltsége bruttó 
95.000.000 forint. Ha megszavazzuk és megnyerjük, akkor 40.000.000 forinttal járul hozzá a pályázat kiírója. 
Javaslom, hogy támogassuk. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 137/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
229/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ egyetért a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának 
felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2018” című pályázat benyújtásával; 
2./ nyertes pályázat esetén a költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges bruttó 55.000.000 Ft, azaz 
ötvenötmillió forint önrészt; 
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedéseket megtegye, nyertes 
pályázat esetén a támogatási szerződést megkösse, a projekt teljeskörű lebonyolítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: 2018. július 6. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására 

125/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Szilágyi Zsolt: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy nem támogatom az előterjesztést, mivel egyszer már 
elengedtünk 5.000.000 forintot, most is több mint 5.000.000 forintot kér elengedni, hogy megcsinálja a parkot az 
épület mellé, amit felépít 1.950.000.000 forintért. Ha nem adjuk meg ezt a kedvezményt, akkor is meg fogja 
csinálni a parkot. Amikor bemutatta a terveket, és Főépítész Úr mosolyogva mondta, hogy már eladták a lakások 
nagy részét, nyilván nem fogja úgy átadni a lakásokat, hogy ott egy lyuk, szemétdomb vagy „sitthalom” legyen. 
Meg fogja csinálni a parkot, és a pénz megmarad az Önkormányzatnak. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, nem egyhangúan, de elfogadásra javasolta az „A” határozati javaslatot. 
 
Dr. Bácskai János: Szilágyi képviselő úr figyelmébe ajánlom, hogy a jelenlegi tudásunk és a rendeletek szerint 
ez a terület „közös zöld”, tehát az Önkormányzat feladata lenne a kiépítése. Lehet úgy is viselkedni, ahogy 
Képviselő Úr javasolja, de én inkább azt javaslom, hogy ne így viselkedjünk, vagy változtassuk meg a „közös 
zöld” státuszát. Az nem fair, hogy „közös zöld” területként felújítja valaki más, és zsaroljuk vele vagy elvárjuk tőle, 
hogy ezt ő tegye meg, mert akkor nekünk nem kell rákölteni. Ez nem a kiszámíthatóság és a „fair-ség” 
szimbóluma, ezt egy önkormányzat nem engedheti meg magának. Ahogy elkezdjük a „játékot”, úgy kell befejezni, 
olyan szabályok szerint. Ha más szabályok szerint akarok játszani, akkor az elején kell szólni. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 125/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatának „A” változatáról. 
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230/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kalotherm 
Építőipari Zrt. (székhelye: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37340) és a (37367) hrsz. közterületekre, a Budapest IX. kerület 
Lenhossék u. 30. – Vendel u. 20/a. szám előtti gyalogjárda összesen 140 m2-es területére, forgalmi rend 
megváltoztatásával nem járó felvonulási terület kialakítása céljára kért közterület-használathoz 2018. július 01. – 
2018. december 31.-ig díjmentesen hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Kalotherm Zrt. saját költségére a 
Budapest IX. Lenhossék utca 30. Vendel utca 20/A, 20/B szám alatti (Hrsz: 37341/2) lakóépület és iroda 
építésének kiviteli terve Tájépítész munkarészben (a 2017. évi kérelemhez benyújtott) foglaltak szerinti műszaki 
tartalommal és minőségben az épület udvarát legkésőbb 2019. május 31-ig megépíti. Amennyiben ezen 
határidőre a beruházást nem készíti el, a Kalotherm Zrt. a közterület-használat díját köteles Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Költségvetési Elszámolási Számlájára (10401196-00028977-00000005) 
átutalással, vagy csekken megfizetni legkésőbb 2019. június 30-ig. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
14./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2018. évre 
vonatkozó szerződés megkötésére  

138/2018. 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 138/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
231/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Torna Club 2017. évi támogatási szerződésével összefüggésben benyújtott szakmai és 
pénzügyi beszámolóját 50.000.000.-Ft értékben elfogadja. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ jóváhagyja és megköti a Ferencvárosi Torna Club 2018. évi támogatásáról szóló szerződést a 138/2018. 
számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
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15./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójához 

139/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy támogassák a javaslatot, ahogy az eddigi években is. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 139/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
232/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához, amelyhez a 2019. évi költségvetésben a korábbi 
pályázati fordulókban megállapított pályázati támogatásokkal együtt összesen 5.000.000,- Ft-ot biztosít. 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés tervezésekor különítsen el 5.000.000,- Ft-ot „Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” címmel külön költségvetési soron. 
Határidő: a 2019. évi költségvetés elfogadása  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ vállalja a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére kiírt pályázaton 3x10 hónapra 
támogatást nyert pályázók támogatásának folyósítását hat egymást követő tanulmányi féléven keresztül, egyúttal 
felkéri a Polgármestert, hogy ezt a 2019. évet követő évek költségvetésében eredeti előirányzatként vegye 
figyelembe. 
Határidő: a 2019. évi költségvetést követő évek költségvetéseinek elfogadása  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
16./ Alapítványok támogatási kérelmei 

140/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
         Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőket, kívánják-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: A Szent Rafael Caritas Alapítvány részére 250.000 forintot, a 2B Kulturális és Művészeti 
Alapítvány részére 600.000 forintot, a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány részére 162.000 forintot 
javaslok. 
 
Zombory Miklós: A Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány részére 
és a Pető Intézet részére 100.000-100.000 forintot javaslok. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 140/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról, az elhangzott összegekkel kiegészítve. 
 
233/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
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1./ a Szent Rafael Caritas Alapítvány részére 250.000,- Ft támogatást nyújt annak működtetésére, fenntartásával 
kapcsolatos költségek finanszírozására, közösségi programok tartására, továbbá működéséhez 
legszükségesebb eszközök beszerzésére a 2018. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sorának terhére. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány részére 600.000,- Ft támogatást nyújt a 140/2018. számú 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott Kiállítás-sorozat költségeinek támogatása 
céljára a 2018. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány részére 100.000 Ft 
támogatás nyújt a SOTE II. sz. Tűzoltó utcai Gyermekkórház Onkológiai Osztálya részére a vérnyomásmérők 
beszerzéséhez, a Pető Intézet részére mozgásfejlesztő eszközök beszerzéséhez 100.000 Ft egyszeri támogatást 
nyújt a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési 
sor terhére. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
4./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát 
eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány 
részére 162.000,- Ft összegű támogatást nyújt a XX. Vonós és Zongora Mesterkurzuson a Ferencvárosi Ádám 
Jenő Zeneiskola 6 tanulójának részvételi költségeire. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
5./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-4. pontokban rögzített támogatások kifizetéséhez szükséges 
támogatási szerződések megkötéséről. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ 2017. évi civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása  

141/2018. 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 141/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
234/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
159/2017. (V.25.) számú határozata 1. pontja alapján támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő 
kulturális tevékenységek pályázati támogatásában részesített alapítvány beszámolóját. 

Alapítvány 
2017. évi felhasznált 
támogatási összeg 

(Ft) 

Írott Szó Alapítvány 
150.000,- Ft 

Határidő: 2018. június 21. 
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Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
159/2017. (V.25.) számú határozata 2. pontja alapján támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő civil 
szervezetek pályázati támogatásában részesített alapítvány beszámolóját. 

Alapítvány 

 
2017.évi 

felhasznált 
támogatási összeg 

(Ft) 
 

Szent Rafael Caritas Alapítvány 
100.000,- Ft 

Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

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

142/2018. 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 142/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
235/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 142/2018. számú előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti szakmai beszámolóját. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével a 142/2018. számú előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés megkötését. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a 142/2018. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés aláírásáról, valamint amennyiben szükséges a megkötés előtt felmerülő technikai 
jellegű módosítások átvezetéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
Jancsó Andrea Katalin képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 10 képviselő vett részt.) 
 
 
19./ A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 

143/2018. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
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Zombory Miklós: Minden ferencvárosi gyereknek biztosított az óvodába való bejutása, minden gyereket 
felvettek. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 143/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
236/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
fenntartásában működő óvodákban a 2018/2019. nevelési évben összesen 60 óvodai csoportot indít a 143/2018. 
számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 
Határidő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi 
munkaterve 

146/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 146/2018. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
 
237/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. II. félévi munkatervéről 
 

2018. szeptember 13. 
 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló új rendelet megalkotása (I. forduló)  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

 
3./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Javaslat a József Attila-lakótelep, fizető parkoló övezetének felülvizsgálatára és parkolási feltételeinek 
javítására 

Előterjesztő: Intzoglu István tanácsnok 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

      József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat 
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5./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására 
Előterjesztő: Mészáros László, a KEN elnöke 
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 
2018. október 4. 

 
1./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2018/2019. nevelési évre 
vonatkozóan 

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

 
2./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 

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

 
2018. november 15. 

 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló új rendelet megalkotása (II. forduló) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

 
3./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. 
(IV. 28.) rendeletének módosítása (egyfordulóban)  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

 
4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési 
intézmények (Óvodák) 2017/2018. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2018/2019. nevelési év 
munkaterveinek véleményezése 

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

 
5./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

Előterjesztő: Görgényi Máté, a VVKB elnöke 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

 
2018. december 6. 

 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ Stratégiai ellenőrzési terv 2019-2022. év  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
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3./ 2019. évi ellenőrzési terv 
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
4./ Javaslat a József Attila – lakótelep közlekedési rendjének felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Intzoglu István tanácsnok 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

  József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. I. félévi munkaterve 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
Valamennyi ülésen visszatérő napirendek 
1./ önkormányzati hatósági ügyek 
2./ ingatlanértékesítés 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
21./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal munkarendjének és 
ügyfélfogadási rendjének meghatározására 

152/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 152/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
238/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási 

rendjének meghatározásáról 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt jogkörében 
eljárva – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (1) bekezdésére is – a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét 2018. 
szeptember 1. napjával az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Általános munkarend: 

Hétfő:  8.00 - 18.00  Csütörtök: 8.00 - 16.30 
Kedd:  8.00 - 16.30  Péntek:  8.00 - 12.30 
Szerda:  8.00 - 16.30 

 
Ügyfélfogadási rend: 

- Általános ügyfélfogadás: 
Hétfő:  13.00 - 17.30  
Szerda:  8.00 - 16.00  
Péntek:  8.00 - 12.00  
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- Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport (Bakáts tér 14.): 
Hétfő:  8.00 - 17.30  Csütörtök: 8.00 - 16.00 
Kedd:  8.00 - 16.00  Péntek:  8.00 - 13.00 
Szerda:  8.00 - 17.30 

 
- Közszolgáltatási Iroda Toronyház utca 3/b., Ecseri út 19. Ügyfélszolgálati Kirendeltség, 

Humánszolgáltatási Iroda: 
Hétfő:  8.00 - 17.30  Csütörtök: 8.00 - 16.00 
Kedd:  8.00 - 16.00  Péntek:  8.00 - 13.00 
Szerda:  8.00 - 16.00 

 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a lakosság tájékoztatásáról megfelelő időben, széles körben 
gondoskodjon. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

 (11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
 
22./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere 

147/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő 

 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 147/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
239/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa Kuratóriumába 2018. 
július 1. napjával határozatlan időre kijelöli: 

Takács Máriuszt a Kuratórium tagjának. 
 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa alapító okiratának 
mellékelt módosítását – 147/2018. számú előterjesztés szerint – elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a 
Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy az alapító okirat módosításának nyilvántartásba vételét az illetékes bíróságnál kezdeményezze. 
Határidő: 2018. július 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 képviselő vett részt.) 
 
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
 
23./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. pályázat benyújtására 

145/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem. 
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Dr. Bácskai János: Ebben a ciklusban a 1792. szavazásra kerül sor. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a 145/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
240/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2018 című pályázat „A) jelű program 
Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása” című pályázata tekintetében 
pályázatot nyújt be „Főtér kialakítása a József Attila-lakótelepen” címmel. 
2./ nyertes pályázat esetén a költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges 197.516.485,- Ft önrészt, 
vállalja, hogy az érintett ingatlanokat a projekt lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, vállalja, hogy a 
pályázat keretében megvalósított funkciókat legalább 5 éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 
3./ tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapest IX. kerület, a Pöttyös utca, Dési Huber utca és Napfény utca 
kereszteződés pályázat keretében történő felújítására. 
4./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedéseket megtegye, nyertes 
pályázat esetén az együttműködési megállapodást és a támogatási szerződést megkösse, a projekt teljeskörű 
lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: 2018. július 4. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
24./ Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására 

154/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-
vezérigazgatója 

 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 154/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
241/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 154/2018. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a 
várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ….../2018. (….) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg 
és fogadja el. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 154/2018. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodás 
mellett megalkotja a 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendeletét a Ferencváros közterületein a járművel 
várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. 
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Intzoglu István és Jancsó Andrea Katalin képviselők elhagyták az üléstermet. 
 
Kállay Gáborné: 2018. június 23-án, szombaton „Múzeumok Éjszakája” lesz a József Attila Emlékhelyen. 15.00 
órakor indulnak a gyermekprogramok és a „József Attila Ferencvárosban” című helytörténeti séta. 16.00 órától 
rendhagyó tárlatvezetés H. Bagó Ilonával, a kiállítás kurátorával és Jordán Tamás Kossuth-díjas színművésszel. 
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17.00 órától „Szonett párbaj” és 20.00 órától Vecsei H. Miklós Junior Prima-díjas színész előadása. 21.00 órakor 
kezdődik a „Fülemile” - fanyar Arany címmel zenés versszínházi előadás. 22.30 órától Heves Hűség - koncert 
József Attila verseire. 
„Fesd a filmet a falra!” Szent Iván éji interaktív filmfeldolgozás június 23-án 17.00-24.00 óráig a „Mester Galéria 
és Közösségi Tér”-ben, a Mester utca 5. szám alatt lesz. XV. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál lesz június 
30-án, szombaton 13.00-20.00 óráig a Ferencvárosi Művelődési Központban: Parno Graszt együttes, Nyári 
Kálmán, Gipsy Night Trio, Lakatos Klaudia, Esélysziget, változatos gyermekprogramok lesznek. Nagyon sok 
szeretettel várunk mindenkit!  
Június 27-én indul a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótéren a „Játszó-Szerda” program, ami augusztus 8-ig tart, 
meseszínházi, bábszínházi előadások, kézműves foglalkozások lesznek 10.00 órától. 
Július 5 - augusztus 2 között, csütörtökönként 10.00 órától szünidei programokra, esténként pedig koncertekre 
várunk mindenkit a Ferenc téren. Augusztus végén a szokásos módon Bakáts Feszt, bár nem a Bakáts téren – a 
templomfelújítás miatt -, hanem a Kálvin udvaron, Kálvin téren, a Rombusz Teraszon is lesz színpad. A 
komolyzenei koncertek a Református Egyház épületében a díszteremben, az Unitárius Egyház templomában, a 
Hőgyes Endre utcában, illetve a Holokauszt Központban lesznek. Könnyűzenei és utcazenei koncertek is 
lesznek, a Rombusz Teraszon pedig jazzkoncertek. Nagyon sok minden lesz augusztus 23-26-án. Várunk 
mindenkit! 
 
Dr. Bácskai János: Mindenkinek békés, hosszú, pihenős nyarat kívánok, és remélhetőleg mindenkivel 
egészségben ugyanitt találkozunk szeptemberben. Zárt ülést rendelek el. 
 
 
25./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása 

148/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja 
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 
 
242/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. évben a 
„Pro Sanitate Ferencváros” díjat Potoczky Jenőné részére adományozza. 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 képviselő vett részt.) 
 
243/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. évben a 
„Pro Sanitate Ferencváros” díjat Dr. Zegnál Mária részére adományozza. 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 képviselő vett részt.) 
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26./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása 
149/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja 
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 
 
244/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évben 
a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja”-t Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi részére adományozza. 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 képviselő vett részt.) 
 
245/2018. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évben 
a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja”-t Romhányi Ildikó részére adományozza. 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 képviselő vett részt.) 
 
A 27. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 246-255/2018. (VI.21.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.20 órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

Dr. Dombóvári Csaba 
jegyző 

 
 
 
 
 
 

Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


