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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2018. december 13-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. Dombóvári Csaba jegyző, 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Berner József, Dr. Bánfi Réka, Bucsai Tímea, Geier Róbert, Halmai 
András, Dr. Kasza Mónika, Dr. Kelemen Miklós, Laki Csabáné, Lentiné Domján Edit, Madár Éva, Nyeste-Szabó 
Marianna, Pásztor Miklós, Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Szűcs Balázs, Dr. Tomasószkiné Dr. 
Kovács Györgyi, Dr. Világos István, Vas János, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Dr. Princzkel-Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának 
vezetője, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Vörös Attila – 
FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Rimovszki Tamás – 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Dr. Kovács József - FESZ KN Kft. ügyvezető igazgatója, Gedeon 
Andor – FESZGYI igazgatója, Vibling Géza - FESZGYI igazgató-helyettese, Dr. Mechler András – FESZ KN Kft. 
igazgató-helyettese, Dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, Flender Éva – könyvvizsgáló, Ferenczy 
Lászlóné, Hidasi Gábor, Kvacskay Károly, Dr. Nagy Attiláné, Péter Lajos külsős bizottsági tagok, Szilágyiné Végh 
Csilla. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit és vendégeinket, akik az év 
utolsóra tervezett képviselő-testületi ülésére ellátogattak, és akiket ez érdekel. Szeretnék köszönetet mondani 
sok mindenkinek az ajándékok láttán. A versillusztrációs naptár a Helytörténeti Gyűjtemény nagyon szép 
ajándéka, köszönet Lukács Emíliának és mindazoknak, akik ezeket a gyerekrajzokat „istápolják” az április 11-i 
versenyünkön. Az idén 18 kerület 60 iskolájából 107 tanár felkészítésével 655 tanuló pályázata, rajza érkezett. 
Ezekből választották ki ezeket a gyönyörű szép rajzokat. Köszönjük ezt a szép karácsonyfadíszt a FESZOFE Kft. 
dolgozóinak, akik nagyon sok értékes dolgot állítanak elő különböző rendezvényeinken is, a sátraknál. Szeretnék 
köszönetet mondani sepsiszentgyörgyi barátainknak - a részleteket majd később -, és ezzel kapcsolatban Dr. 
Kulpinszky Eleonóra tanácsnok asszonynak, hogy ez a „csoda megszülethetett” és Ferencvárosba érkezhetett. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 17 fővel határozatképes, az ülést 15.15 órakor megnyitom. Javaslom, 
hogy a Képviselő-testület a 229/2018. sz. – ”József Attila KÉSZ-re vonatkozó szerződés módosítása” című – 
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előterjesztést vegye le napirendről. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
javaslata?  
 
Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Gyurákovics Andrea: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
385/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 
 219/2018., 219/2/2018. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési 
Tervének jóváhagyására 
 215/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
3./ 2019. évi ellenőrzési terv 
 216/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (egyfordulóban) 
 218/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására 
 222/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
6./ Kezdeményezés épület kerületi védelem alá helyezésére (Ferenc tér 12.) 

224/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
7./ Kezdeményezés épület kerületi védelem alá helyezésére (Timót utca 3.) 

225/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára 
 226/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése 
 213/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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10./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Tűzoltó Ingatlanfejlesztő Kft-vel 
 227/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
11./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az APD Real Estate Kft-vel 
 221/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
12./ Javaslat megállapodás megkötésére a Stonehill Holdings Kft. és a Stonehill Holdings HU2 Kft-vel 
 217/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
13./ Kvassay út és környéke Kerületi Építési Szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása 

228/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
14./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2018. évi értékelése, 2019. évi program 

230/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
15./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 

231/2018., 231/2-5/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

         Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
16./ Alapítványi támogatási kérelem 

211/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
17./ Javaslat hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására  

220/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
18./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázaton történő indulásra Városi szegénység altémában 

223/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
19./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére 

232/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve 

210/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
21./ Önkormányzati hatósági ügyek 

214/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Baranyi Krisztina: Mivel az egy hónappal ezelőtti képviselő-testületi ülésen nem kaptam választ a kérdésemre a 
FIDESZ frakcióvezetőjétől, illetve az azóta eltelt időben szintén nem kaptam választ a FEV IX. Zrt-től ebben az 
ügyben, ezért most Polgármester Úrhoz fordulok a kérdésemmel. Polgármester Úr engedélyezhet ingyenes 
parkolási lehetőséget kérelem alapján a kerületben. Gyurákovics Andrea a FIDESZ frakcióvezetőjének kérésére 
adott-e bárkinek, rokonnak, ismerősnek, NER-társnak ingyenes parkolási engedélyt, parkolási lehetőséget a 
kerületben úgy, hogy nem volt jogosult erre az illető, nem volt kerületi lakos? Kérem, hogy ezt a kérdést tisztázza 
Polgármester Úr. Adott ki ilyen engedélyt, mint egy évvel ezelőtt, amikor kérdés volt, hogy adott-e a „kerület 
kéményesének” ingyenes parkolási lehetőséget? Akkor válaszolt, tehát kérem, hogy erre a kérésre is válaszoljon. 
 
Dr. Bácskai János: Képviselő Asszony mindig visszaél a joggal, legalábbis napirend előtti felszólalás címén. 
Nehezen vagy sosem fogja elfogadni tőlem – az ünnepi hangulatra tekintettel mondom – nem érti meg, hogy 
olvasson bele az SZMSZ-be. Napirend előtti hozzászólásra nincs válasz. Ebben az esetben lesz, és meg fogja 
kapni írásban, hogy jobban tájékozódjon a jogszabályok között, kinek, hogyan és mikor érdemes kérdést feltenni, 
illetve annak mikor, és mennyiben kell válaszolnia. A kérdésére: igen, engedélyeztem parkolási lehetőséget 
sürgős egészségügyi okból, rövid időre, az irányadó jogszabályoknak megfelelően. Hasonló esetben ezt bárkinek 
meg fogom adni a jövőben is, ha ilyen rendkívüli esetről van szó.  
 
Gyurákovics Andrea: Szeretném emlékeztetni Képviselőtársaimat, hogy januárban vagyonnyilatkozatok 
leadása van: 2019. január 17-én 9.00 órától 11.00 óráig, illetve január 31-én 15.00 órától 17.00 óráig. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Polgármester Úr kérésére tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy Ferencváros 
egy adósságot rendezett azzal, hogy a Karácsony közeledtével, az adventi időszakban a Ferenc téren van egy 
köztéri „betlehemesünk”. Azért is olyan különleges, mert az elmúlt vasárnap, advent második vasárnapján adtuk 
át. Ezt a nagylelkű ajándékot Sepsiszentgyörgyről, a testvérvárosunkból kaptuk. Makkai Péter református lelkész 
vezetésével működik ott egy olyan ház – Írisz ház -, ahol sérült embereknek nyújtanak a napi segítségen túl 
közösségbe való beilleszkedést, igazi közösséget. Ők készítették természetes anyagokból, példaként a 
betlehemi istálló szőlőtőkéből, venyigéből készült, hogy az életet szimbolizálja. Az átadásnál annyit kértem a 
ferencvárosiaktól azon túl, hogy őrizzük ezt meg, hogy aki arra jár, az mesélje el a gyerekének, hogy mi történt 
azon a helyszínen, abban az időpontban, mesélje el magának az igazi karácsonyi történetet. Menjenek el, 
nézzék meg, szerintem felmelegíti mindannyiunk lelkét. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 
 219/2018., 219/2/2018. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítást, sok kérdés volt, amit 
végigbeszéltünk. A bizottság azt a módszert követte, hogy a költségvetés módosítást együtt tárgyalta az I-IX. havi 
teljesítéssel, ami tájékoztató volt. Azért nincs itt, mert ezt a bizottság kapja meg. Miközben látjuk, hogy bizonyos 
költségvetési sorokon bevételek vagy kiadások nem teljesültek, és várhatóan már ebben az évben nem is fognak 
– leszámítva, ahol kötelezettségvállalás van vagy köt minket valamilyen szerződés –, akkor ezeket a 
módosításokat miért nem visszük át a költségvetés aktuális rendeletébe? Sok ilyen tétel van, ami látszik az I-IX. 
havi teljesítésben, hogy alulmarad vagy nem teljesül, és mégsem visszük át. Jogilag rendben van, de nem értem, 
hogyha előttünk van egy módosítás, akkor ezt miért nem tesszük meg. 
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Az I-IX. havi teljesítésnél nincsenek túl jó számok a különböző területeken. A bevételek teljesülése kilenc hónap 
alatt 78,5%-os, majdnem azt tudom mondani, hogy a bevételek túl is vannak teljesülve, tehát több pénz folyt be, 
mint amennyinek időarányosan kellett volna. A probléma, hogy a kiadási oldal csak 51%-ban teljesül. Ezen belül 
még nagyobb probléma, hogy a felhalmozás jellegű kiadásoknak 26,9%-os teljesülése van. Persze van néhány 
dolog, ami az év végéig kifizetésre kerül, de reménytelen, hogy három hónap alatt 70%-a teljesüljön a 
kiadásoknak. Azok a feladatok, célok, amiket kitűzünk magunk elé az adott évben, már évek óta nem teljesülnek. 
Mindig az hangzik el, hogy áthúzódik, és majd a következő évben megvalósul, de ha végignézzük az éves 
zárszámadásokat, mindig ez a probléma. Csak egyszer lehet megcsinálni, hogy nem teljesül, utána kellene, hogy 
teljesüljenek az adott évi felhalmozási kiadások. Ezek mindig elmaradnak. Azt gondolom, hogy ez fontos mutató, 
hogy másképpen kellene néhány munkát szervezni. A legnagyobb probléma, hogy nem kerülnek átvezetésre a 
költségvetés módosításában azok a sorok, amiket látunk, hogy nem fognak teljesülni vagy nem úgy valósul meg, 
ahogyan terveztük. Valószínűleg majd a januári módosításban kerülnek átvezetésre. A bizottság elfogadta a 
költségvetés módosítást. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta Pál Tibor bizottsági elnök úr által taglalt kérdéseket, nálunk is 
felmerültek bizonyos formában. A bizottság támogatta a költségvetés módosítást. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 219/2018. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
386/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 219/2018. 
sz. előterjesztés mellékletét képező, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 
tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 219/2018. számú előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
387/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben 
2018. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 3.000 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. Zrt. 2018. 
december 31-ig egy összegben leszámlázhat, 
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a./ pontjának 
megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 
Határidő: 2018. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 219/2018. számú előterjesztés 3. határozati javaslatáról. 
 
388/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződésben 2018. évre meghatározott kötelezően ellátandó alapellátási 
feladatok pénzbeli ellenszolgáltatásának összegét bruttó 43.290 eFt-tal megemeli, melyet a FESZ Kft. 2018. 
december 31-ig egyösszegben leszámlázhat, 
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b./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződés jelen határozat a./ pontjának 
megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére. 
Határidő: 2018. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 219/2018. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 3 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja 30/2018. (XII.18.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai 
Ellenőrzési Tervének jóváhagyására 
 215/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ezt az előterjesztést is megtárgyalta. Örömmel vettük, hogy végre 
egyszer egy hosszabb időszakra szóló stratégia is előttünk van. 2012 óta lett volna ilyen kötelezettsége az 
Önkormányzatnak, de legalább most már itt van előttünk. A bizottsági ülésen is jeleztem, hogy a 6. oldalon lévő 
szöveg nagyon tetszett, ami arról szólt, hogy a különböző vizsgálatoknál célszerűségi, gazdaságossági, 
hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságát szem előtt tartja a revizori csoport. Ez azért 
fontos, mert volt itt előttünk néhány olyan előterjesztés az elmúlt időszakban, amit vitattunk, hogy mennyire 
megalapozott, és azután néhány hónap múlva mindig kiderült, hogy hol 100 millió forint, hol 200 millió forint, hol 
50 millió forint plusz kellett a feladat végrehajtásához. Szívesen venném, ha ezek az előterjesztések jobban 
megalapozottabbak lennének és a valós számokat tükröznék, illetve felelős döntéseket tudnánk ezzel 
kapcsolatban hozni. Ha ez a stratégia ezt segíti, akkor érdemes támogatni. 
 
Baranyi Krisztina: Kicsit én „keményebben” fogalmaznék az előttem szólónál. Ez az Önkormányzat évek óta 
„hangos” olyan ügyektől, amelyekkel kapcsolatban büntető feljelentések születtek: rendőrségi, ügyészségi 
nyomozás zajlik, legyen szó akár „lakásmutyiról”, „ingatlanmutyiról”, óvodai 10 millió forintos sikkasztásról. 
Tegnap volt egy olyan előterjesztés a Gazdasági Bizottság előtt, ahol Bizottsági Elnök Úr – még így is szűken 
mérve – duplájára emelte fel egy telek javasolt eladási árát, mert az irodától úgy jött az előterjesztés, hogy 
„fillérekért” óhajtotta az Önkormányzat eladni. Tele van ilyen ügyekkel az Önkormányzat, és erről nem csak mi 
tudunk. Ha jól tudom összesen két ember van, akinek az önkormányzati cégeket, a Hivatalt, az irodákat 
ellenőrizni kellene belső ellenőrzés szempontjából. Azt gondolom, hogy ez elégtelen létszám, akár van stratégiai 
tervünk erre, vagy szépen leírt elképzelések, ezt lehetetlen megcsinálni két emberrel. Ebből is látszik, hogy 
mennyire gondolja komolyan az Önkormányzat a stratégiai ellenőrzési tervet. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést, remélem, hogy erről beszélünk, mert néha 
más érzésem van. A stratégiai tervet - az elnök rövid összefoglalója után - a bizottság vita nélkül elfogadta. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
389/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét a 215/2018. 
számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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3./ 2019. évi ellenőrzési terv 
 216/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ezt az előterjesztést is megtárgyalta. Felvetődött az ülésen a 
kérdés, hogy a 2019-es évre tervezett vizsgálatokhoz elegendő-e a létszám, amik az előterjesztés végén 
láthatóak? Az volt a lényeg, hogy a létszám problémát jelent, még akkor is, ha nagyon szép táblázat van, hogy 
mire mennyi órát kívánnak fordítani. Az ülésen is jeleztem, hogy lesz lehetőség túlórára azoknak, akik ilyen 
vizsgálatokat végeznek, és akkor el tudják majd végezni a tervezett vizsgálatokat. Fontosnak tartom, hogy 
bizonyos utóellenőrzések és vizsgálatok esetében a bizottság mindig kapja meg a jelentéseket, mert ezekben 
olyan megfogalmazások vannak, amik később akár egy napirendhez, akár a költségvetéshez csatlakoztathatóak. 
Azt kérem, hogy - ahogyan korábban is volt - a bizottság ezeket a jelentéseket vagy összefoglalóját 
tájékoztatásként kapja meg, hogy meg tudjuk nézni, az adott területeken van-e valamilyen probléma, szükség 
van-e arra, hogy a költségvetésben támogatást kapjon. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 216/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
390/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 216/2018. számú 
előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 2019. évi éves ellenőrzési tervet. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítása (egyfordulóban) 
 218/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a szociális rendelet módosítását megtárgyalta és a 
téli fűtéstámogatás duplájára emelését egyhangúan támogatta. Statisztikai adatokat kértek még a tagok, amit a 
Humánszolgáltatási Iroda meg fog adni.  
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 218/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
391/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 218/2018. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon 
ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 218/2018. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja 31/2018. (XII.18.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására 
 222/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Dombóvári Csaba: Köszönöm, nem. 
 
Pál Tibor: Örömmel vettem az előterjesztést, mert azt gondolom, hogy az Önkormányzatnál működő tisztviselők 
egy ilyen típusú béremelésre jogosultak és meg is érdemlik a végzett munkájuk alapján. Módosító javaslatom az 
lenne, hogy ne két ütemben, hanem egyszerre 2019. januártól a magasabb összegű, 48.000 forintos 
illetményalappal lehessen a jövedelmeket számolni. Ahogy láttuk, ez a költségvetésben nem jelent hatalmas 
terhet, ki fogja bírni. Kérem, hogy támogassák ezt a módosító javaslatot, mert biztos vagyok benne, hogy a 
„tisztviselői kar” olyan mértékben segíti az Önkormányzat működését, hogy ezt a juttatást megérdemli.  
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk Pál Tibor módosító javaslatáról. 
 
392/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 
illetményalapját a 2019. január 1. napjától 48.000,- Ft-ban állapítja meg.” 

(6 igen, 4 nem, 7 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 222/2018. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
393/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
222/2018. 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 rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a 2019. évi költségvetés tervezése során a 222/2018. számú előterjesztésben foglalt bérfejlesztéshez 
szükséges pénzügyi fedezetet a 1711. „Polgármesteri Hivatal személyi juttatások” és a 1741. „Közterület-
felügyelet személyi juttatások” költségvetési soron szerepeltesse. 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 222/2018. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja 32/2018. (XII.18.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők 
juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
 
6./ Kezdeményezés épület kerületi védelem alá helyezésére (Ferenc tér 12.) 

224/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, támogassuk a Ferenc tér 12. szám alatti épület 
homlokzatvédelmét. Kérem, szavazzunk a 224/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
394/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 224/2018. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) rendeletének 
módosításáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja 
el. 
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Főépítész Úr mit javasol az „A” és „B” döntési javaslattal kapcsolatban? 
 
Szűcs Balázs: A Ferenc tér 12. szám alatti épület esetében a szakmai javaslatom, hogy nyilvánítsuk védett 
homlokzattá. 
 
Dr. Bácskai János: Tehát akkor a homlokzatról, vagyis az „A” döntési javaslatról szavazunk. Kérem, szavazzunk 
a rendelet megalkotásáról a 224/2018. számú előterjesztés „A” döntési javaslata alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja 33/2018. (XII.18.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló 
35/2017. (XII.22.) rendeletének módosításáról. 
 
Dr. Bácskai János: A Képviselő-testület 17 igen, egyhangú szavazattal a Ferenc tér 12. szám alatti épület 
homlokzatát védelem alá sorolta, ezzel a Ferenc tér teljes homlokzati felülete védett állapotba került. 
 
 
7./ Kezdeményezés épület kerületi védelem alá helyezésére (Timót utca 3.) 

225/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Az intézmény vezetője kedden kézhez kapott levelében kérelmezi, hogy az épületet ne 
nyilvánítsuk védetté, mivel jelentős akadályát jelentené az energetikai beruházásoknak, amelyeket a 
közeljövőben terveznek.  
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Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 225/2018. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
395/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja módosítani a 
településkép védelméről szóló 35/2017.(XII.22.) rendeletét a Timót utca 3. sz. alatti kollégiumépület védetté 
nyilvánítása érdekében.  
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára 
 226/2018. 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 226/2018. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
396/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 226/2018. 
számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát, és felkéri a Polgármestert annak aláírására. Felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a Közbeszerzési Szabályzat FEV IX. Zrt. részére történő átadásáról. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 226/2018. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
397/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 226/2018. 
sz. előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról 
szóló …/2018. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 226/2018. számú előterjesztés alapján. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 4 tartózkodás 
mellett megalkotja 34/2018. (XII.18.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról. 
 
 
9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése 
 213/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: 45.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, és 2020. március 31-ig szóló 
határozott idejű bérleti joggal kérem kiegészíteni a határozati javaslatot. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 213/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
398/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
IX., Ráday u. 47. fszt. III. szám alatti, 70,47 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési 
díj fizetése nélkül, 45.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2020. március 31-ig szóló határozott 
idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 

 
 

10./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Tűzoltó Ingatlanfejlesztő Kft-vel 
 227/2018. 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 227/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
399/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként 
jóváhagyja a 227/2018. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást és 
felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 2018. december 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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11./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az APD Real Estate Kft-vel 
 221/2018. 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 221/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
400/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként 
jóváhagyja a 221/2018. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező telekalakítási megállapodást és 
felhatalmazza a Polgármestert a végleges megállapodás aláírására és a megállapodásban foglaltak teljes körű 
végrehajtására. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Javaslat megállapodás megkötésére a Stonehill Holdings Kft. és a Stonehill Holdings HU2 Kft-vel 
 217/2018. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Baranyi Krisztina: Miért biztosítunk arra lehetőséget, hogy valaki megvásárolja a közös zöldet? Ha jól tudom a 
közös zöld a törzsvagyon része és nem eladható, értékesíthető. Értem, hogy benne van, hogy „esetleg, ha”, stb. 
Miért akarja megvenni ez a befektető a közös zöldet és miért akarunk már most erre lehetőséget nyújtani?  
 
Szűcs Balázs: A közterületeink vannak a törzsvagyonban, a közös zöldek korlátozottan forgalomképes 
ingatlanok. Ezeknek az elidegenítéséről bármikor dönthet a Képviselő-testület, de most még nincs ilyen 
előterjesztés Önök előtt. 
 
Baranyi Krisztina: Ha bárki javasolná a lakóközösségek vagy befektetők közül, hogy szeretnék megvásárolni a 
közös zöldet, akkor egy előterjesztés készül, és eladhatjuk? Ez a 20 éves városrehabilitáció nagy eredménye, 
amivel mindig büszkélkedik a kerület, hogyan alakított ki közös zöldeket a pesti bérházak közé, amik nem 
beépíthetőek. Ha egy ilyen megállapodásban „lefektetjük” a lehetőségét, akkor innentől kezdve „simán” 
értékesíthetőek lesznek? Egy befektetőnek eladjuk x forintért, a ház lakóközösségének y forintért, és akkor majd 
megindulnak a perek, hogy az egyiknek olcsóbban adtuk el? Közterület, közvagyon, korlátozottan értékesíthető. 
Biztos van valamilyen oka, hogy miért korlátozottan értékesíthető. Megint előkészítünk valamit, amiről a 
Képviselő-testület nem tud?  
 
Dr. Bácskai János: Képviselő asszony ismét „bizonyítékát adta”, hogy fogalma sincs Ferencváros életéről. Járt 
már közös zöldön, közös zöldben az elmúlt pár évben? Ha végignézzük ezeknek a területeknek a sorsát, 
többségükben közük nincs a közös zöldhöz, bár zöldek, de a közösségi fokozatuk egy tízes skálán egyes. Semmi 
értelme közös zöldnek nevezni, mert ha megnézi, ezek körbe vannak zárva az ott lakók által, és nem engedik, 
hogy közössé váljon Ferencváros közösségének, csak annak a néhány lakónak. A közös zöldek „alatt, felett” 
különböző birtok- és jogviszonyok vannak. Ezeknek egyszer „neki kell állni” és tisztázni kell, mi építhető alá-fölé, 
mikor és mennyiért. Az sokkal nagyobb bizonytalanság, mint ha egyszer meghatározott rendben és áron - ami 
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nem átalány lesz ezer évre, hanem az aktuális piaci árnak megfelelő - egyértelműsítjük a tulajdonviszonyokat, és 
onnantól kezdve kevesebb problémát fognak okozni. Abban teljesen biztos vagyok, hogy a közös zöld 
„közösebbikségét” nem fogja hátrány érni, hanem egyértelműbbek lesznek a viszonyok. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 217/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
401/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tervezetként jóváhagyja a 217/2018. számú előterjesztés mellékletét képező területfejlesztési megállapodást, és 
felhatalmazza a Polgármestert a végleges megállapodás aláírására, és a megállapodásban foglaltak teljes körű 
végrehajtására. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
Polgármestert, hogy a 217/2018. számú előterjesztésben bemutatott, a Beruházás megvalósításával érintett 
önkormányzati ingatlanok értékesítésének lehetőségét vizsgálja meg, és a vizsgálat eredményéről a Képviselő-
testületet tájékoztassa. 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ Kvassay út és környéke Kerületi Építési Szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása 

228/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem. 
 
Pál Tibor: Teljesen értem, hogy a törvényi feltételeknek ez a partnerségi egyeztetés megfelel, de kíváncsi lennék 
arra, hogy mennyien találtak rá arra, hogy ezt az Önkormányzat nyilvánosan meghirdette, és véleményt 
mondhatnak erről a szabályozási tervről. Ha valaki megnézi ezt a rajzot, az láthatja, hogy egy nagy stadion 
építése történik a Duna-part és a szabályozási terv határok között, de erről most nem szól, mivel ez nem kerületi, 
hanem kiemelt kormányzati beruházás. Valóban így van? Az a hír járja, hogy az Üllői úton a buszpályaudvar 
melletti – korábbi „Zalka telken” – területen egy nagy stadion vagy csarnok épül. Fürjes Balázs egyik 
tájékoztatóját láttam, és valóban bemutatott egy stadiont, ami Ferencvárosban létesül, de nem tudom melyik 
terület ez. A kerületi szabályozási terv által nem szabályozott területről van szó vagy tudunk arról, hogy máshol is 
terveznek ilyen típusú fejlesztést? Ezekről kap a Képviselő-testület valamilyen tájékoztatást a közeljövőben? 
Szeretném elkerülni azt a helyzetet, amikor majd sokan megtudják és megrohanják az Önkormányzatot, a 
képviselőket, hogy ez nem a legjobb ötlet, miért nem kérdezik meg erről a Ferencvárosban lakókat, az Üllői úton 
vagy a Hungária körúton közlekedőket. 
 
Szűcs Balázs: Atlétikai stadion épül kiemelt kormányberuházás keretében a volt VITUKI területén. Ez a terület 
most már nem a Kvassay út és környéke Kerületi Építési Szabályzat hatálya alá tartozó terület, hanem a törvény 
értelmében - a Duna-parttal közvetlen határos helyrajzi számok esetében - a Duna-part építési szabályzata 
hatálya alá tartozik, és a Fővárosi Közgyűlés alkot róla rendeletet, nem a kerületek. Ezen a területen épül fel az új 
stadion. A kerületi építési szabályzat csökkent hatályát tekintve a VITUKI területével, tehát csak a Soroksári út és 
a Hajóállomás utca közti területet érinti, közvetlenül a stadionhoz tartozóan csak az úthálózat változott a 
szabályozási terven. Ami a „mende-mondákat” illeti, mindenkinek javaslom, hogy kövesse figyelemmel a jövő 
héten sorra kerülő Budapest Déli Városkapu fejlesztés-tervpályázat eredményhirdetését, ami - ha jól tudom - 
december 19-én 15.30 órakor lesz a Főpolgármesteri Hivatal dísztermében. Ott az összes stadiont meg tudják 
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tekinteni, amit Ferencvárosba terveznek, illetve azokat a sportlétesítményeket, amelyek ezt a diákvárost fogják 
szolgálni. Úgy gondolom, hogy ilyen példátlan összefogás a Kormányzat és a Főváros között még nem volt, hogy 
ilyen színvonalas nemzetközi tervpályázatot bonyolítson le, amelyről éppen most hiányzom, ezért futok is vissza 
a szavazáshoz. Bízom benne, hogy a nyertes pályamunka elnyeri az Önök tetszését. 
 
Dr. Bácskai János: A Kemény Ferenc Atlétikai Stadion minden híresztelés ellenében nem a Csepel sziget 
„csücskében” lesz – bár az is szépen hangzik, hiszen csepeli gyerek lennék -, hanem Ferencvárosban, és itt lesz 
megrendezve a világbajnokság. Tehát Ferencváros atlétikai világbajnokságnak fog „otthont adni”, ami a harmadik 
legnagyobb – a negyedik legnagyobb, az úszó VB már megvolt –, és talán egyszer az olimpia is meg lesz, ami a 
tervek szerint lett is volna.  
 
Baranyi Krisztina: Ahogy az országos politika „rátelepszik” erre a telekre, ami Ferencváros legjobb adottságú, 
legszebb kilátású, legjobb helye, jól mutatja, hogy ezek a „megalomán” elképzelések milyen kárt okoznak a 
kerületnek. Most egy szabadtéri szórakozóhely van ott, és ha a kerület pénzt fordítana rá, hogy a Duna-parti részt 
rendbe hozza, akkor azt közösségi célokra lehetne használni. Így lesz ott egy szép nagy stadion, ami majd 
lassan „lerohad”, mert nem lesz, aki üzemeltesse, nem lesz pénz a fenntartására, és majd úgy járunk, mint Athén 
az olimpiai beruházások után.  
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 228/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
402/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kvassay út és környéke” 
(Hajóállomás utca – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Kvassay út által határolt terület) kerületi 
építési szabályzatának tervezetét elfogadja, és továbbítja az állami főépítészi hatáskörében eljáró Budapest 
Főváros Kormányhivatalához.  
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Szűcs Balázs főépítész 
(14 igen, 3 nem) 

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2018. évi értékelése, 2019. évi program 

230/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Holnap is lesz egy tervpályázati eredményhirdetés, hiszen most dömpingszerűen mutatja be a 
Kormányzat Ferencváros fejlesztési terveit, így holnap 13.30 órakor a Pesti Vigadóban kerül bemutatásra az új 
Dél-pesti Centrumkórház. Ebben is egy világszínvonalú terv reménybeli „otthonadói” leszünk. Kérem, hogy a 
határozati javaslatot pontosítsuk: 
„1./ elfogadja a történeti városrészek rehabilitációjának 2018. évi értékelését. 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy készítsen akciótervet a befektetői értékesítésre nem kijelölt ingatlanok részleges 
felújítására illetve értékesítésére.” 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 230/2018. számú előterjesztés módosított 
határozati javaslatáról. 
 
403/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ elfogadja a történeti városrészek rehabilitációjának 2018. évi értékelését. 



15 
 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy készítsen akciótervet a befektetői értékesítésre nem kijelölt ingatlanok részleges 
felújítására illetve értékesítésére. 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 

231/2018., 231/2-5/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

          Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Dr. Bácskai János: Számos módosító javaslattal találkozhatunk, kérem, vegyék figyelembe a döntéshozásnál. 
 
Baranyi Krisztina: Arra készültem, hogy ügyrendben is lehetőséget kérek arra, hogy nagyon hosszan, 
kimerítően beszéljek az eredeti előterjesztésről, de nagy örömömre nem kell ezekről beszélnem, mert 
Polgármester Úr meghozta az egyetlen helyes döntést, eredménytelennek tekinti a parkolási közbeszerzést. Úgy 
gondolom, hogy jobb későn, mint soha. Ennél is jobban örültem, amikor tavaly karácsony előtt elértük végre, 
hogy felbontsuk a „tolvaj bandával” kötött parkolási üzemeltetési szerződést, most ugyanúgy Boldog Karácsonyt 
szeretnék kívánni Önnek és képviselőtársaimnak. Egy dolgot nem szabad szó nélkül, figyelmen kívül hagyni, 
mert az igazgatói tagságáról ugyan lemondott Martos Dániel fővezérigazgató-helyettes úr - aki nem tudom itt van-
e - de még mindig a parkolásért felelős vezérigazgató-helyettes. A „madarak csiripelik”, hogy már csak február 
28-ig, de szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy ez az ember milyen károkat okozott. 
Február 15-én fogadta el a Képviselő-testület – minden tiltakozásom ellenére – azt a megállapodás terveztet, 
amit a FER-PARK Kft-vel kötöttünk annak emlékére, hogy megszüntettük a szerződést. Ebben az szerepel, hogy 
160 millió forint értékben mit fogunk megvásárolni. Például olyan automatákat, amelyek az új közbeszerzés 
szerint – ami most nincs, de teszem fel hasonló lesz – már használhatatlanok, használt kerékbilincseket, illetve 
84 millió forint értékben borítékokat, zacskókat és hőpapírokat. Van egy döntés, ami alapján ezt az összeget ki 
kell fizetnünk, akkor is, ha érvénytelen a közbeszerzés. A bizottsági ülésen Martos Dániel fővezérigazgató-
helyettes úr úgy fogalmazott, hogy ugyan miről beszélek én, hiszen csak azt vesszük át, amire az új üzemeltető 
majd igényt tart. Ez nettó hazugság! A Képviselő-testület döntött róla, hogy például a tíz éves Volkswagen 
Caddy-ket darabonként 3,5 millió forintért kell megvásárolni. Megnéztem a „Jófogás”-on, 1 millió forint felett van 
nem sokkal az ára, és még nem beszéltem a zacskókról, hőpapírokról 8 millió forintért. Szívesen felolvasom, ha 
nincs Önöknél, hogy miket fogunk kifizetni ennek a „bandának”. Megszületett a döntés és a felelős is megvan, de 
ennek a korábbi döntésnek, és a „puha” városvezetés halogatott döntésének köszönhetően most 160 millió 
forintot fogunk „kidobni az ablakon”. Azt gondolom, hogy már megvan a Fővezérigazgató-helyettes úr új helye 
annál a Kft-nél, akit nyertesnek szerettek volna kihirdetni, és amely 2018 áprilisában alakult. Semminek nem felelt 
meg, de ez már a múlté, majd kiírnak egy új közbeszerzést, amit remélem, egy valódi szakmai bíráló bizottsággal 
és valódi közbeszerzési tanácsadóval fognak lebonyolítani, és nem pedig különböző fideszes „helytartók 
harcának a levét issza” a kerület. Szerintem az a 160 millió forint bőven elegendő „tanulópénz” volt. Aki ezért felel 
– ha nem, én fogok feljelentést tenni az ügyben - remélem soha többet ennek a kerületnek a közelébe sem jön. 
 
Pál Tibor: A Képviselő-testület választott meg engem a szakmai elbíráló bizottságba, amikor ez a közbeszerzési 
folyamat elindult. Írtam egy tájékoztatót az elmúlt időszakról, és leírtam egy határozati javaslatsort, ami a 
közbeszerzési folyamat végén egy következtetés. Az előterjesztésemben a 2. és 3. pontot visszavonom, az 1. 
pontról kérem a szavazást, hogy én tájékoztattam Önöket erről a folyamatról. Azért vonom vissza a másik két 
pontot, mert tartalmában megegyezik a 231/5/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatával. Amennyiben van 
kérdésük a tájékoztatóval kapcsolatban, szívesen állok rendelkezésükre. 
 
Dr. Bácskai János: Nem döntöttem el semmit még, a határozathozatal előtt vagyunk. Amire Képviselőtársam 
hivatkozik, nem az én előterjesztésem, nem én jegyzem.  
 
Mezey István: A módosító indítvány az én aláírásomat tartalmazza. 
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Baranyi Krisztina: Akkor azt szavazza meg a Képviselő-testület, hogy Ön többször hangot adott az aggályainak 
a szakmai elbíráló bizottságban? Mit kellene megszavazni? Most kaptuk meg a módosító javaslatokat és 
próbálom „kisilabizálni”. Azt szavazzuk meg, hogy szóvá tette, hogy ez a parkolási közbeszerzés nem a kerület 
javát szolgálja?  
 
Pál Tibor: A Képviselő-testület bízott meg azzal, hogy az Önkormányzat érdekeit képviseljem ebben az elbíráló 
bizottságban. Ezt megtettem, több mindent elmondtam, és Önöket is tájékoztattam, illetve írásbeli észrevételt is 
tettem a pályázati kiírásban, ami a mellékletben látható. Azt gondolom, hogy dolgom Önöknek elszámolni, hogy 
mit végeztem ebben a folyamatban, mert Önöktől kaptam a megbízást, ezt írtam le. A lényeg benne van, és a 
végeredményt is nagyon világosan leírtam.  
Bocsánat az előző hozzászólásomért, azt hittem, hogy Polgármester Úr előterjesztése, de támogatom Mezey 
képviselő úr előterjesztését is, és visszavonom a határozati javaslatom 2. és 3. pontját. 
 
Mezey István: A túlzott bizalom mindig gyanút kelt. Forráshiány okán javaslom a közbeszerzés érvénytelenné 
nyilvánítását, ha nem sikerült elolvasni az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 231/2018. számú előterjesztés I. határozati 
javaslatáról. 
 
404/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a./ jóváhagyja és megköti a 231/2018. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező együttműködési 
megállapodást és felkéri a Polgármestert annak aláírására, 
b./ tervezetként jóváhagyja a 231/2018. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező feladat ellátási 
szerződést és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 4 nem) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 231/3/2018. számú előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjáról. 
 
405/2018. (XII.13.) 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 a tájékoztatót 
elfogadja.” 

(6 igen, 10 tartózkodás) 
Pál Tibor képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Tartózkodni szeretnék nem helyett.  
 
Dr. Bácskai János: Képviselő Asszony kérésére a „nem” szavazatát „tartózkodás”-ra javítsuk át. Kérem, 
szavazzunk a 231/5/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
406/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – úgy dönt, hogy a FEV 
IX. Zrt. mint ajánlatkérő által kiírt „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában 
lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek („Létesítmény”) felújítása, és a felújított 
Létesítménnyel előírt tartalmú hosszú távú szolgáltatás nyújtása („Szolgáltatás”)” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési 
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eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelenné nyilvánítja. 
Határidő: 2018. december 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 231/2018. számú előterjesztés II. határozati javaslatáról. 
 
407/2018. (XII.13.) 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 megköti a 
231/2018. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező közszolgáltatási szerződést tervezetként jóváhagyja 
és felhatalmazza a Polgármestert végleges közszolgáltatási szerződés aláírására.”   

(2 igen, 5 nem, 10 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 231/4/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
408/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. igazgatósági tagjának, dr. Martos Dánielnek 2018. december 
31. napjával történő lemondását tudomásul veszi, egyúttal a Társaság igazgatósági tagi tisztségére 2019. január 
1-jével megválasztja Klézli Cintiát, a többi igazgatósági tag megbízatásáig tartó időtartamra, 150.000.- Ft/hó 
díjazással. A személyi változásokat a Társaság Alapszabályán át kell vezetni. 
Határidő: 2019. január 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató 

(13 igen, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
16./ Alapítványi támogatási kérelem 

211/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: A Vidámság Háza Alapítvány részére 250.000 Ft támogatást javaslok. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról 250.000 Ft támogatási összeggel kiegészítve. 
 
409/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Vidámság Háza Alapítvány részére 250.000 Ft támogatást nyújt a 211/2018. számú előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező kérelemben meghatározott „Baumann Péter: A Ferencvárosi Sakk Történte” című kötet 
megjelentetése céljából a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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2./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Fröhlich Péter képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
17./ Javaslat hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására  

220/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Illyés Miklós: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az Új Út szociális egyesület nem kívánja tovább működtetni 
a hajléktalanellátást, a nappali melegedőt, és a FESZGYI fogja ezt megtenni 2019. április 1-jétől. Az eljárás 
tervezett lépései költségszámítását, szándéknyilatkozatát tartalmazza az előterjesztés, amit az Egészségügyi, 
Szociális és Sport Bizottság egyhangúan támogatott. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 220/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
410/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65./F §. (1) 
bekezdésében meghatározott hajléktalan személyek nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást 2019. 
április 1. napjától a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága útján biztosítja.  
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a feladatellátás 
teljesítése miatt megemelkedett költségeket és a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága hajléktalan 
személyek nappali ellátásával bővített alapító okirat módosítása, Szakmai programjának és Szervezeti és 
működési szabályzatának módosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina képviselő visszajött az ülésterembe. 
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18./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázaton történő indulásra Városi szegénység 
altémában 

223/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Illyés Miklós: Tegnap volt egy bejárás, ahol az iroda műszaki és szociális területének vezetői ott voltak. Ez az 1 
millió eurós pályázat a bizottságban is „nyitott fülekre talált”. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
egyhangúan támogatta. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 223/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
411/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ az „Urban Innovative Action” című pályázaton részt kíván venni, 
2./ projektjavaslatot dolgoz ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Városkutatás Kft. együttműködésével, 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 
Határidő: 2019. január 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
19./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére 

232/2018. 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 232/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
412/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja és 
megköti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat és a Budapest Art Center Nonprofit Kft. 
közötti, a 232/2018. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező közszolgáltatási szerződést, és felkéri a 
Polgármestert annak aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi 
munkaterve 

210/2018. 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 210/2018. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
 
413/2018. (XII.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. I. félévi munkatervéről 
 

2019. január 24. 
 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (I. forduló) 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

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

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
3./ 2019. évi forrásmegosztás véleményezése 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
4./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése és e tárgykörben új rendelet megalkotása (I. forduló) 

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

 
5./ A Ferencvárosi Óvodák és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári és téli 
nyitvatartási rendje  

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

 
2019. február 14. 

 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
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Tájékoztatók: 
 

1./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2018. évi működéséről  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
 
2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2018. évi működéséről  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
 
3./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi működéséről  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
 

2019. március 7. 
 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
 
2./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése és e tárgykörben 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. 24.) rendelet módosítása (egyfordulóban) 

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

 
4./ Közszolgáltatási szerződések módosítása 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 

5./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2019/2020. 
nevelési évre 

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

 
6./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. megbízási, támogatási és közszolgáltatási 
szerződéseinek módosítása 

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

 
7./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása 

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság,  
       Görgényi Máté elnök 

 Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
 
8./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása 

Előterjesztő: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök 
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
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2019. április 4. 
 

1./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2018. évi szociális 
szolgáltatásairól  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
 

2./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (iskolatej/korpás kifli/túró rudi) 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

 
3./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
 

2019. május 9. 
 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló (egyfordulóban) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
5./ 2018. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, a Budapest Art Center Nonprofit Kft. központi 
költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint javaslat a MÁV 
Szimfonikusok Zenekari Alapítvány és a Budapest Art Center Nonprofit Kft. részére biztosítandó támogatásról 
szóló döntés meghozatalára  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 

7./ A 2018. évi kulturális tevékenységek, társadalmi és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek 
támogatása beszámolóinak elfogadása 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
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8./ A 2019. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott 
pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 
9./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
 
10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója és 2019. évi üzleti terve  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 
  Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 
  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

 
11./ „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozása 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 
 Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
 
12./ „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozása 

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság,  
Görgényi Máté elnök 

 Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tájékoztató: 
 
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 

 
2019. június 6. 

 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 
 Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
 
3./ Történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékelése  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
 
4./ A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
5./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 
 Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
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6./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása 
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 
Valamennyi ülésen visszatérő napirendek 
 
1./ önkormányzati hatósági ügyek 
2./ ingatlanértékesítés 
Határidő: 2018. december 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Vendégeinket is Áldott, békés adventet és Karácsonyt, boldog új évet kívánok! 
 
Kállay Gáborné: Zajlik a lakótelepi közösségi karácsony hétköznaponként 15.00 órától 20.00 óráig, hétvégén 
10.00 órától 20.00 óráig. Különböző foglalkozásokkal, koncertekkel, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A 
harmadik gyertyagyújtás vasárnap a szokásos időpontban lesz: József Attila-lakótelepen 15.00 órakor, a Belső-
Ferencvárosban 16.30 órakor és a Ferenc téren 17.30 órakor. Ezután a Dunamelléki Református Egyházkerület 
székházának dísztermében Andrejszki Judit és Sebestyén Márta koncertjére várunk sok szeretettel mindenkit. 
Jövő hét kedden, 18-án 18.00 órakor lesz a Házasságkötő teremben a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári 
Egyesületének adventi összejövetele a Kaláka Együttes közreműködésével. December 19-én, szerdán egész 
nap a Ferencvárosi Művelődési Központ előtti piactéren almavásár lesz, finom szabolcsi Jonathan és Starking 
almát lehet 200 forintos áron vásárolni. 2019. január 5-én Újévi koncert lesz a Művészetek Palotája Bartók 
Termében, bár a regisztráció már lezárult. A MÁV Szimfonikus Zenekar és a Hot Jazz Band közreműködésével 
egy igazán kellemes, jó hangulatú újévi koncertben lehet részük. Áldott ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt 
kívánok! 
 
Dr. Bácskai János: A mai nap legérdekesebb programjára hívom fel a figyelmet, a 18.00 órakor kezdődő 
közmeghallgatásra. Zárt ülést rendelek el. 
 
A 21. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 414-422/2018. (XII.13.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.31 órakor bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

Dr. Dombóvári Csaba 
jegyző 

 
 
 
 
 
 

Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


