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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2019. május 16-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu 
István, Dr. Kulpinszky Eleonóra, Jancsó Andrea Katalin, 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, Bucsai Tímea, Geier Róbert, Halmai András, dr. Kasza Mónika, dr. 
Kelemen Miklós, Kozma-Vig Melinda, Laki Csabáné, Lentiné Domján Edit, Madár Éva, Nyeste-Szabó Marianna, 
Pandurics Anett, Pásztor Miklós, dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, Róth Istvánné, Szili Adrián, Szűcs Balázs, 
Talapka Gergő, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, dr. Világos István, 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, Dr. Kovács József - FESZ KN Kft. ügyvezető igazgatója, Sebők Endre – 
FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Gedeon 
Andor – FESZGYI igazgatója, Hantos-Jarábik Klára – Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Soós Péter – 
Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója, dr. Mechler András – FESZ KN Kft. igazgató-helyettese, Oravecz Jánosné 
– FESZ Kft. főkönyvelője, Vibling Géza - FESZGYI igazgató-helyettese, Dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. vezető 
jogtanácsosa, Flender Éva – könyvvizsgáló, Kvacskay Károly, Péter Lajos külsős bizottsági tagok, Nagy Anikó. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm Képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, vendégeinket, és 
mindenekelőtt a ma 60. évét ünneplő „legrégebbi” Képviselőtársunkat. Megjegyzem, hogy a Barbi baba is idén 60 
éves. Ezen túl a „Fradi 120 éves” jelvényét szeretném jelképesen átadni a két alpolgármesternek, Jegyző Úrnak, 
és utána körbeadjuk Képviselőtársaimnak. Mindezt abban a teremben, ahol 120 évvel ezelőtt a Fradit alapították, 
a második emeleti társalgóban. A „hely szelleme kötelez” minket sok mindenre. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 17 fővel határozatképes, az ülést 15.10 órakor megnyitom.  
A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
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Dr. Bácskai János: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 138/2019. sz. – ”Sürgősségi indítvány József Attila 
szobor felállításához” című – előterjesztést vegye napirendjére 22. napirendi pontként, a zárt napirendek elé. 
 
175/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 138/2019. 
sz. – ”Sürgősségi indítvány József Attila szobor felállításához” című – előterjesztést 22. napirendi pontként 
napirendjére veszi. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 137/2019. sz. – ”Sürgősségi javaslat a „Pro Sanitate 
Ferencváros” díj adományozására” című – előterjesztést vegye napirendjére 23. napirendi pontként. 
 
176/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 137/2019. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására” című – előterjesztést 23. napirendi 
pontként napirendjére veszi. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
177/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról 
(egyfordulóban) 
 121/2019., 121/2-5/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 
bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati 
rendelet módosítása (II. forduló) 
 120/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
 136/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  
 
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (egyfordulóban) 
 128/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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5/ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására 
 131/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve  
 134/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató 
 
7./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására 
 113/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
8./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére 
 133/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 
 123/2019., 123/2-3/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
10./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 
 122/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
11./ 2018. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés  
 125/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
12./ A Bp. IX. Lenhossék u. 10. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása 
 119/2019. sz. előterjesztés   

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
13./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel 

82/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester és Mezey István önkormányzati képviselő 

 
14./ 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  
 129/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
15./ Javaslat a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának 
felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására  
 116/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
16./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című pályázat 
benyújtására  
 132/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 



4 
 

17./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Börzsöny utca 11-13. számú társasház felújításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
 117/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
18./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme  
 114/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
19./ Beszámoló a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj 
Közalapítványával 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi támogatási szerződés megkötésére 
 127/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  
 
20./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 126/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
21./ 2018. évi Civil és Kulturális pályázati beszámolók elfogadása (alapítványok)  
 115/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
22./ Sürgősségi indítvány József Attila szobor felállításához 

138/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
23./ Sürgősségi javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására 

137/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 

24./ Javaslat a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására 
 118/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök  
 
25./ Önkormányzati hatósági ügyek 

124/2019., 124/2-3/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

      Kállay Gáborné alpolgármester 
(17 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Baranyi Krisztina: Azért kértem szót, mert a Greenpeace a „Tiszta levegőt!” kampányának keretében 
légszennyezettségi méréseket végzett több budapesti és Budapest környéki oktatási intézmény közvetlen 
közelében, általában a bejáratoknál. A kerületünkben három iskola környezetében végeztek méréseket, és 
sajnos az a helyzet, hogy az összes vizsgált iskola közül ezeken a helyszíneken nagyon magas a 
légszennyezettség. Több olyan nemzetközi példa is van, ahol a nagyvárosokban kiugró légszennyezettség 
mellett, helyi önkormányzatok tudnak olyan lépéseket tenni, amelyekkel csökkenteni lehet ezt a nagyvárosi 
forgalommal és életmóddal együttjáró légszennyezettséget. Azt javaslom, hogy az Önkormányzat kérjen fel olyan 
szakértőket, akiknek ebben gyakorlatuk és tapasztalatuk van, és vizsgálják meg azokat a forgalomcsillapító, 
illetve más módszereket, amivel ezt a terhelést csökkenteni lehet. Mindannyiunk gyermekei ezekbe az iskolákba 
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járnak: a Bakáts téri iskoláról, a Molnár Ferenc Általános Iskoláról és az Ecseri úti iskoláról van szó. Mind a 
három iskolánál, közvetlenül a bejáratnál, kritikus szintű a légszennyezettség. Azt gondolom, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat illetékessége mellett a helyi önkormányzatoknak is van lehetőségük ebben az ügyben tenni 
valamit. Erre nemzetközi példák vannak. Felkérem Polgármester Urat, hogy ennek a terhelésnek a csökkentése 
érdekében tegyen lépéseket. 
 
Dr. Bácskai János: Baranyi képviselőnő szokás szerint nem tartja be az SZMSZ-ben előírtakat. Pontosan tudja, 
hogy napirend előtti felszólalásra nincs lehetőség reagálni, rendkívül kellemetlen helyzetbe hoz engem. Erre 
érdemi választ most nem fogok tudni adni. Természetesen egyetértek azzal, hogy gyermekeink egészsége a 
legfontosabb. Mindenkit emlékeztetnék rá, hogy a Tompa utca fekvése és elhelyezkedése ellenére a 
legegészségesebb budapesti utcának számít néhány hét óta. Nincs kétségem arról, hogy van valóságtartalma 
azoknak a mondatoknak, amik elhangzottak, hiszen méréseken alapulnak. Természetesen az eszközeinkhez és 
lehetőségeinkhez mérten meg fogunk tenni mindent - ha kell, akkor levegőtisztasági méréseket végezni -, hogy a 
gyermekeink egészséges környezetben nőhessenek fel. Nekem azért vannak kétségeim afelől, hogy ezek a 
mérések minden tekintetben olyan riasztó képet mutatnak-e, mint ami elhangzott. Ferencváros több mint két 
évtizede levegőtisztaság mérő készüléket üzemeltet a Ferenc krt. – Üllői út sarkán, és ezeknek az eredményei 
nyilvánosak. Az eredmények feldolgozása folyamatos, és nem tudok olyanról, hogy ebből következően hasonló 
tapasztalatok lettek volna. Meg fogjuk tenni, amit meg tudunk, és amennyiben bármi is valós az előző 
állításokból, akkor megtesszük a szükséges lépéseket. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról 
(egyfordulóban) 
 121/2019., 121/2-5/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és „üdvözölte” a beszámolónak azt a részét, miszerint a 
bevételeinket sikerült olyan mértékben teljesítenünk, hogy 100% fölé kerültek a legfontosabb adóbevételeink. Az 
építményadó és az iparűzési adó is 105%-os, illetve 108%-os bevétele mellett egy komolyabb összeg van a 
zárszámadásban. A Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta az előző évi zárszámadást. A Bizottság elfogadta 
az előterjesztést, sok vita nem volt a napirend kapcsán. Készítettem néhány táblázatot, ami összehasonlítja a 
2010-es és 2018-as adatokat. Ezeket külön hozzászólásban szeretném ismertetni a Képviselő-testülettel. 
 
Baranyi Krisztina: Ennél a napirendi pontnál szeretnék kitérni a parkolás ügyére, és arra a „hurrá optimizmusra”, 
amit itt a jobboldali sajtóban olvasok: a ferencvárosi parkolási nyereséget, mint jó példát bemutatva, szemben a 
zuglói parkolási helyzettel és rendszerrel. Az a helyzet, hogy mivel tavaly félévkor már lehetett látni, hogy a 
parkolási bevételek súlyosan alulmúlják a parkolási költségeket, nyilvánvalóvá vált a FEV IX. Zrt. vezetésének, 
hogy valamit tenni kell, mert olyan „óriási bukta” lesz az év végére, olyan „mínuszba fordul” a parkolási 
eredmény, amit még nem látott Ferencváros. Erre egy dolgot tudtak kitalálni, hogy szeptembertől a parkolóhelyek 
43%-án 3600 darab parkolóhelyet érintő díjemelést hajtottak végre. Értem, hogy ezt Önök igyekeznek „eladni” 
valamiféle nem is eredménynek, hanem már „diadalnak” fővárosi szinten, a fővárosi kampánytémák közül előre 
került parkolás ügyében, de legalább önmagunknak ne hazudjunk. Ha ezt nem „lépik meg”, és nincs egy ilyen 
nagyon jelentős díjemelés a kerületben, akkor bizony most mínuszos lenne a parkolás, ami azt jelenti, hogy az 
Önkormányzat pénzt költ arra, hogy parkolásüzemeltetést végezzen. Még itt sem sikerült normális számokat 
leírni, mert ugyan a kerékbilincselés bevételét beleszámolták, a költségvetésben szerepel, de a kiadását – több 
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mint 20 millió forintot -, ami a Közterület-felügyelet költsége a kerékbilincseléssel kapcsolatban, azt kifelejtették 
ezekből a számokból. Egy kicsivel több szerénységet kérek ezzel kapcsolatban. 
 
Pál Tibor: A zárszámadással kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani, ami a számokra vonatkozik, és utána 
inkább a 2010-2018 közötti időszakról beszélnék. Igaz, amit Mezey képviselő úr mondott, hogy bizonyos 
bevételek túlteljesültek, például az adóbevételek, és ennek lehet örülni is. Az is igaz, hogy mindig elmondjuk az 
induló költségvetésnél, hogy ezek a számok alul vannak tervezve. Láthatóan most túlteljesítés történt, de 
szerintem ez ezért van, bár kétségtelenül pozitívum. Nagyobb probléma az, hogy a költségvetés azon sorai, amik 
a lakás- és ingatlanfelújítással foglalkoznak - 3114., 3115., 4122. költségvetési sorok -, és nem kis összeget 
tartalmaznak - 150-160 millió forintos összegek -, felhasználása igen alacsony. 50-60% körüli a felhasználás, ami 
azt mutatja, hogy miközben nagyon sok rossz minőségű lakás van Ferencvárosban, ezeknek a lakásoknak a 
felújítására nem fordítunk elég összeget. Valami miatt ezek mindig kimaradnak. Ha megnézik, összességében 
közel 200 millió forint felhasználása elmarad ezeken a sorokon, pedig szerintem lehetne lakásokra fordítani, a 
komfortfokozatukat, minőségüket javítani. Lehet, hogy a jelenlegi rendeletünk ezt nem teszi lehetővé, de akkor 
azon kellene módosítani. Nagyon sajnálom, hogy ilyen mértékű elmaradás van a felhasználásban. A költségvetés 
összességében 7,5 milliárd forint maradvánnyal számol, ez iszonyatosan nagy. Tisztelt Képviselőtársaim! Tavaly 
6,5 milliárd forint volt az áthozat. Más ennek a belső tartalma, de iszonyatosan nagy összeg. Ez azt mutatja, hogy 
valamiért nem sikerül az éves terveket teljesíteni, vagy nem sikerül azokat a feladatokat megvalósítani, amiket a 
költségvetésben kitűzünk. A működési kiadások 2010-ben iskolák nélkül 8,2 milliárd forintot tettek ki, most 2018-
ban 12 milliárd forint. Majdnem 4 milliárd forinttal nagyobb működési költséget igényel az Önkormányzat 
költségvetésétől a feladatok ellátása, és ez nem a fejlesztést, nem a gyarapodást jelenti. Mi a helyzet a 
felhalmozási kiadásokkal? 2010-ben 4,6 milliárd forint volt, amit az akkori költségvetésből felhalmozásra, 
gyarapodásra fordítottunk. 2018-ban ez 2,8 milliárd forint. Nominálisan kevesebbet fordítottunk 2018-ban 
felújításra, felhalmozásra, mint 2010-ben, miközben mindenki tudja, hogy 4,6 milliárd forint 2010-ben mennyit ért, 
és mennyit ér ma 2,8 milliárd forint. Nézzék meg az 1/A. táblát, „gyalázatos”, 30% körüli a felhasználás! Van 
ebben áthúzódó, elfogadom, de a kollégáimmal végignéztünk 10 évet. Míg 2010-ben 4,6 milliárd forint volt, ezt a 
nominális összeget az elmúlt 10 évben egyszer sem sikerült felülmúlni a költségvetésnek, a feladatok 
teljesítésének, mindig alatta maradt. Ha azt nézzük, hogy a felújítások az összbevételhez viszonyítva hogyan 
alakultak a költségvetés teljes számához: 2010-ben 26% volt, most pedig 11%-os a felhalmozás. Nagyon 
alacsony számok, ami azt mutatja, hogy működik a kerület, de nem gyarapodik, nem fejlődik, a vagyonunkkal 
nem gazdálkodunk jól, nem újítjuk fel, nem fordítunk rá elég összeget. A másik oldala az ingatlanértékesítés: 
2010-ben 877 millió forint volt, most 2018-ban 2,4 milliárd forintot szedett be a költségvetés. Iszonyatosan nagy 
összeg, miközben nagyon keveset fordítunk vissza arra, hogy a vagyonunk gyarapodjon. Az adóbevétel 2010-
ben 7,1 milliárd forint volt, most 8,8 milliárd forint. Tehát több vagyont adunk el, nőnek az adóbevételek, és 
mégis, sokkal kevesebb, amit gyarapodásra visszafordítunk. Arra hívtam fel a figyelmet a bizottsági ülésen is, 
hogy miközben sok minden megvalósul - nem vitatom -, de azért ha megnézik a költségvetés különböző sorait, 
azt láthatják, hogy nagyon alacsony a teljesülése. Mikor szeptemberben láttuk az I-IX. havi teljesülést, akkor is 
elmondtam, hogy módosítani kellene, mert látszik, hogy sok minden nem fog megvalósulni, át kellene alakítani. 
Nem jó, amikor ekkora összeg „jön át” az egyik évről a másikra, és nem lehet azt mondani, hogy ezek áthúzódó 
feladatok, azért néztem meg az elmúlt 10 évet. Összességében nem tartom ezt jó iránynak, ezen kellene 
változtatni a költségvetés megvalósítása során. Fontos, hogy a zárszámadáskor ezeket a számokat végignézzük, 
és a szükséges módosításokat - akár az Önkormányzat működésén belül - megtegyük, ami a felhalmozásra, 
gyarapodásra fordított összegek jobb felhasználását eredményezi.  
 
Dr. Bácskai János: Jól hallható volt, hogyan lehet hangulatot kelteni tények nélkül. Baranyi képviselőnő 
„belevágott szokásos penitenciáiba, amiket magára kiró” minden alkalommal. Azt állítja számok nélkül, hogy ha 
nem emeljük meg a díjakat 3600 parkolóhelyen, akkor veszteséges lett volna a parkolás. Erre mondtuk 
gyerekkoromban, hogy: „Hiszi a piszi, a kisujjam sem hiszi.” Ha látnék egy táblázatot, alátámasztva az összes 
értelmes, értékes számmal, akkor lehetne vitát indítani erről, de teljesen felesleges, hiszen a parkolási cégnél én 
láttam ezeket a számokat. Nemhogy nem támasztanák alá a hangulatkeltő mondatokat, hanem az ellenkezőjét 
állítanák. A 200-300 millió forintos éves nyereség idén 400 millió forint lesz. Ez az a közel 100 millió forintos 
növekmény, ami ennek a díjemelésnek a „rovására” írható. Az önmagában is hamis állítás, hogy a 268 millió 
forintos nyereség mínuszba ment volna át, ha nincs díjemelés, és azt bizonyítja, hogy semmi más célja nem volt, 
minthogy „mondjunk egy jó nagyot parkolási szakértőként”, üzenet Zuglóba, hátha ott elhiszik.  
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Pál Tibor képviselő úr állításaiban benne volt a válasz. Ilyen mondatok hangzottak el: „sok minden megvalósul, 
nem vitatom, de azért…”. Igen, 10 év alatt a működési költségek ennyit emelkedtek, és ha ezt arányszámnak 
vehetjük, az árak is ennyit emelkedtek. Ha az a kifogás, hogy a felhalmozás, felújítások milyen irányban 
változtak, akkor megint az a válasz, hogy 2018-ban egy ház felújítása közel négyszerese egy 2010-es 
házfelújításnak. Ne feledkezzünk el a felújítások költségszerkezetéről. Ezekben a felújítási költségekben a 
Főváros minimum részt vett, hiszen emlékszünk, hogy 2010-2014 között több mint 4 milliárd forint közvetlen 
támogatás érkezett a Fővárostól, és ez is kellett ahhoz, hogy házakat újítsunk fel „saját erőből”. Mindig tudtuk, 
hogy ez nem csak a saját pénzünk, hanem fővárosi, Kormány, uniós támogatás. Az egész városrehabilitáció 
„motorja” pedig – ha kimondjuk, ha nem – a magántőke szerepvállalása. Az összköltségből a kétharmadot 
vállalta az elmúlt 30 évben a magántőke, és a 2010-es év azért jó, mert a „hét szűk esztendőnek” az egyik stabil, 
középső éve, amikor jóformán csak a saját és fővárosi pénzből sikerült felhalmozni, házakat, épületeket felújítani. 
Miközben 2019-ben már nincs fővárosi támogatás sem a házfelújításokra, saját erőre vagyunk korlátozva, tehát 
ez azt jelenti, hogy egy házat tudunk évente felújítani. Ennek ez az ára.  
Elhangzott olyan állítás is, hogy túl sokat adunk el, az ingatlanértékesítés nagy arányban növekedett. Hála a 
Jóistennek, mondhatnánk. Hiszen említettem, hogy 2007-2013 között, „a hét szűk esztendőben a kutya sem vett” 
telket, helyiséget, a piac „állt”, és nehéz lett volna eladni bármit is. Most, hogy konjunktúra van, természetesen ki 
kell használni, és ezzel nem vitatkozik „józan” képviselő, sem szakember. Azokat a telkeket, amik üresen állnak, 
vagy amiken házak állnak, amiket fel kell újítani, most kell értékesíteni, amilyen gyors ütemben csak tudjuk, 
hiszen mindenki tudja, hogy azt a 41 házat, ami felújításra vagy lebontásra vár, önerőből nem fogja tudni – a 
jelenlegi tudásunk és tehetségünk szerint – megoldani az Önkormányzat. A mindenkori Ferencvárosi 
Önkormányzat állapotára jellemző volt, hogy saját erőből sohasem tudta volna felújítani ezeket a házakat, és 
ezzel sem vitatkozott még soha senki. Ahhoz, hogy esélyünk legyen az összedőlésük előtt ezt a 41 házat 
megmenteni, a benne lakó 800 családot – akik alacsony komfortfokozatú lakásban laknak – jobb körülmények 
közé költöztetni, értékesíteni kell ingatlanokat. Ameddig ez rajtunk múlik, nem fog „megállni”, hiszen ez egyrészt 
a megoldás része, másrészt forrás a következő felújításokhoz. Igazságtalan szerintem szembeállítani az 
ingatlanértékesítést, és bár nem hangzott el a „vagyonfelélés” szó, de ezt „sugallja”, hangulatkeltő. Ha a 
következő napirendek között tárgyaljuk az idei év költségvetés módosítását, akkor nagyon sok kérdésére direkt 
választ is fog kapni Képviselő Úr: hogyan lehet növelni a felhalmozást, hogyan lehet olyan emberek jólétét 
befolyásoló és pozitív irányba mozdító felújításokat, felhalmozási lépéseket tenni, amelyek a köztéri állapotokat 
és az egészségügyi, oktatási, nevelési intézményeink folyamatos, szervezett, tudatos stratégia mentén való 
felújítását tartalmazza. 
 
Baranyi Krisztina: „Felhívást kaptam keringőre!” Polgármester Úr, ha Ön látja a cég számait, akkor ossza meg 
velem is! Csak azokból a számokból tudok dolgozni, amik nyilvánosan elérhetőek. A parkolási bevételek a 
díjemelés előtti mértékkel voltak számolva. Ezek így összesen 2018-ra 963.400.000 forintot jeleztek előre 
parkolási bevételeknek. Itt kell elmondani, hogy a FER-PARK Kft-nek a parkolás működtetéséért cserébe 960 
millió forintot adunk évente, az veszteség. Ezek a számok a költségvetés módosításokban voltak, még a 
díjemelés előtt, ezzel terveztünk. Ehhez képest a tényszámok a 963 millió forinttal szemben az 1.000.074.000 
forint, ami annak köszönhető, hogy szeptemberben majdnem a parkolóhelyek felén „jócskán” megemelték a 
díjakat. Ebből vontam le azt a következtetést, hogy ha nincs díjemelés, akkor bizony veszteséges a parkolás. Ha 
érvel Polgármester Úr, akkor szintén számokkal érveljen! Ha olyan számai vannak, amik másnak nem 
elérhetőek, csak Önnek, akkor először bocsássa a képviselők rendelkezésére, és utána mondja azt, hogy én 
„légből kapott” számokkal dolgozom. Abból dolgozom, ami elérhető. Értem, hogy Polgármester Úrnak más is van, 
de ami elérhető, abból az látszik, hogy díjemelés nélkül veszteséges lenne a parkolás Ferencvárosban. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelt Képviselőnő! Ön megint azt a látszatot kelti, hogy titkolózom, és olyan adatokkal 
rendelkezem, amelyekkel Ön nem. Ez nem valós állítás! Eddig is megkapott bármilyen közérdekű adatot, ezután 
is meg fog kapni. Jelen van a parkolási céget ellenőrző cég vezetője is, a megfelelő összehasonlítás és 
adatkezelés után el tudja mondani, hogy ezek a számok, amiket Ön mond, ha „légből” nem is, de honnan valók, 
és ehhez képest mi a valóság, melyek a tényszerűen igaz számok. A szokásos piaci hasonlat, hogy „almát az 
almával, körtét a körtével lehet összehasonlítani”. Említ különböző tételeket, amik nagyon tudományosan 
hangzanak, de egyik sem volt valós. 
 
Pál Tibor: A felhalmozási kiadások esetében tökéletesen egyetértek azzal, amit Polgármester Úr mondott, hogy 
2010-hez képest az árak is nagymértékben emelkedtek, ez teljesen világos. Pontosan ezért „szomorúak a 
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számok”. Míg 2010-ben 4,6 milliárd forintot fordítottunk felújításra, 2018-ban ez 2,8 milliárd forint. Lefordítom 
Önöknek: mennyi cementet lehetett 2010-ben 4,6 milliárd forintból megvenni, és mennyit lehet most 2,8 milliárd 
forintból. A cement ára „iszonyatosan” emelkedett, a többi építőipari termékkel együtt. Tehát a 2,8 milliárd forint 
ilyen értelemben még „rosszabb szám”, mert igen, nominálisan is kevesebbet fordítottunk, a piaci árak viszont 
iszonyatosan emelkedtek, tehát még kevesebb dolog valósult meg ebből a pénzből. Erre hívtam fel a figyelmet, 
és Polgármester Úr is ezt erősítette meg az árak emelkedésével. Ennek a teljesülésnek „rossz a száma”, 11,5% 
az nagyon kevés, higgye el! Valami nem jól működik a rendszerben. Sokszor megvitattuk már a fővárosi 
támogatás elmaradásának kérdését, én is nagyon nehezményezem. Azt gondolom, hogy 2010-ben nem kellett 
volna a fővárosi kasszában lévő 6,5 milliárd forintot szétosztani olyan kerületek között, akik főteret, játszóteret 
újítottak fel. Nem azt vitatom, hogy erre szükség van, hanem azt, hogy fontosabb lenne, hogy emberek normális 
lakásokban lakjanak. Sajnálom, hogy úgy döntöttek a Fővárosban, hogy ezt a pénzt szétosztják, nem képezik 
tovább ilyen alapon. Nem azt mondtam, és nem is szándékom, hogy itt „vagyonfelélés” történik. Pontosan tudom, 
hogy szükség van arra, hogy az ingatlanokkal éljünk, én csak felhívtam a figyelmet arra, hogy milyen tendencia 
van, miközben sokat adunk el, keveset fordítunk vissza. Ezt próbáltattam érzékeltetni, mert látható, hogy 
alacsony teljesülés van a felhalmozási területen, és jó lenne valami változás ebben. Minden egyes 
költségvetésnél így van. Pontos számokat tudok mondani 2010-től, hogy melyik évben hány százalékos volt a 
felhalmozási kiadás. 2010: 26,7%, 2011: 19,5%, 2012: 17,4%, 2013: 28,3%, 2014-2015: 25%, 2016: 16%, 2017: 
15%, 2018: 11,5%. Ezek a számok a zárszámadásokból vannak. Oda tudom adni, le tudja ellenőrizni. 
 
Dr. Bácskai János: Ez egy nagyon impozáns számsorozatnak látszik, és az is, de a 2,8 milliárd forint jó esetben 
két ház felújítására elég, és a közbeszerzési döntőbizottságban – amiben Ön is bent szokott ülni – pontosan látja, 
hogyan alakulnak az ajánlatok. Nagyon sokszor nem érkezik ajánlat, vagy olyan érkezik, ami nem fogadható el, 
mert túlzó mértékű. Az lenne a pazarlás, ha azon az áron odaadnánk – a maguknak többet is megengedő – 
beruházónak, akik olyan árat írnak be, amit gondolnak, hiszen nem maradnak munka nélkül. Nem minden 
esetben sikerül a közbeszerzést sikeresnek minősíteni, és 2018-ban ezért van ez a szám, mert felelősen nem 
mehettünk bele egy ilyen házfelújításba. 
 
Vörös Attila: Képviselő Asszonynak ajánlanám a 6. napirendi pontot, melyben szerepel egy tájékoztató anyag 2. 
mellékletként. Ennek a 14. oldalán meglátja, hogy milyen tényszerű parkolási adatok állnak a rendelkezésre, 
amely adatok nyilvánosak, hiszen az előterjesztés részeként fent vannak a honlapon is. Ezekből az adatokból 
kitűnik, hogy az elmúlt évben majdnem 300 millió forintos eredményünk volt. Ha elfogadom azt a feltételezést – 
amit Képviselő Asszony állít –, hogy ezt mind szeptember 1. után – 4 hónap alatt - sikerült „megtermelnünk”, 
akkor erre az évre 1 milliárd forintos eredménnyel kellene számolnunk, ami tarthatatlan. Ezért nyilvánvalóan, amit 
feltételez, az „légből kapott”. Javaslom, hogy a 14. oldalt tanulmányozza, és a 6. napirendi pontnál 
visszatérhetünk erre. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 121/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
178/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 121/2019. 
sz. előterjesztés mellékletét képező, az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló …/2019. (…) 
önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 121/2019. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 3 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja 8/2019. (V.21.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi 
zárszámadásáról. 
 



9 
 

Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 121/2/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
179/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
költségvetési szervek 121/2/2019. számú előterjesztés mellékleteit képező, 2018. évi vagyon gazdálkodásáról 
szóló beszámolóit elfogadja. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló) 
 120/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 120/2019. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, 1 tartózkodás 
mellett megalkotja 9/2019. (V.21.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 
26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
 136/2019. 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 136/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
180/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 136/2019. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati 
rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2019. május 16. 
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 136/2019. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotja 10/2019. (V.21.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítása (egyfordulóban) 
 128/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Ezzel a rendelettel az évente egyszeri alkalommal adható iskolakezdési támogatást már 
nemcsak a háromgyerekes, hanem a kétgyerekes családok is igénybe vehetik. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 128/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
181/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 128/2019. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon 
ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 128/2019. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotja 11/2019. (V.21.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
5/ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására 
 131/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és elfogadásra javasolja. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 131/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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182/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja és 
megköti a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 131/2019. számú előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal, és felkéri a Polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve  
 134/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a FEV IX. Zrt. és a 
FESZOFE Kft. vonatkozásában tárgyalta az előterjesztést, és támogatta a határozati javaslatokat. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság mind a három céget megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a FESZ Kft-t megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tegnap végignézte a cégek beszámolóit. Mind a három céget 
támogatta a Bizottság, megkapta a többséget. Volt pár kérdés, ami a számokkal kapcsolatos, de azt mára hozta 
Igazgató Úr, megkaptam. 
 
Baranyi Krisztina: Lassan ötödik éve „koptatom a számat” az ügyben, hogy a FEV IX. Zrt. és a FESZOFE Kft. 
mennyire rosszul működik, hogy „nyeli a pénzt”, mennyire gazdaságtalan, néhol még sikkasztanak is. A 
„csodálatos” rendőrségi nyomozás lezárásaként is megállapították, hogy nagymértékű vagyonvesztés érte az 
Önkormányzatot a FESZOFE Kft. telekértékesítése kapcsán. Most ezeket a kételyeimet nem fogom újra 
elismételni, viszont szeretnék választ kapni a FEV IX. Zrt. vezérigazgatójától, szeretném, ha az Állami 
Számvevőszék hónapok óta tartó vizsgálatának eredményéről tájékoztatná a Képviselő-testületet. Amennyiben 
jól tudom, a vizsgálat lezárult, a jelentés elkészült. 
 
Dr. Bácskai János: Van, amiben egyetértek, hogy tényleg hiába „koptatja a száját”, főleg ha ilyen szavak jönnek 
ki belőle. Mi az, hogy sikkasztunk? Ön a magyar állami bíróság? Ön meghozza az ítéleteket?  
 
Baranyi Krisztina: A rendőrségi nyomozásban foglalt megállapítást idéztem, ami megállapította a nagymértékű 
önkormányzati vagyonvesztést. Az a véleményem erről, hogy ez sikkasztás.  
 
Dr. Bácskai János: Ha „közkinccsé teszi” ezt a dokumentumot, amire hivatkozik, akkor lesz miről beszélni. Önön 
kívül nem látta még senki.  
 
Vörös Attila: Kíváncsi lennék én is a Képviselő Asszony által felvázolt információkra, ugyanis hozzánk még nem 
érkezett ezzel kapcsolatban megkeresés az Állami Számvevőszéktől. Úgy tudom, hogy az a procedúra, hogy az 
Állami Számvevőszék készít egy jelentésterveztet, amit megküldenek a vizsgált társaságnak, azt 
véleményezhetjük, és akkor készül el a végleges jelentés. Még a tervezetet sem kaptuk meg. Ha ezzel 
kapcsolatban más információja van, szívesen veszem, ha tájékoztat engem is. 
 
Dr. Bácskai János: Ha csak ő már meg nem kapta. 
 
Intzoglu István: A társaság 2019. évi parkolási tevékenységének bemutatásánál említést tesz ismételten arra, 
amit korábban is kért a FEV IX. Zrt., a József Attila-lakótelep parkolási helyzetével foglalkozó tanulmány 
elkészítését. Ezzel most hogyan állunk? Nekem ez nem egyértelmű, hogy mikor készül el. Adósunk még a FEV 
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IX. Zrt. egy RÖNK 48/2016. határozatban foglaltakkal is, amelyben a Pöttyös utcai metró mögötti, közvetlen az 
Üllői út közelében lévő, 200 autó befogadására képes volt P+R parkoló kihasználtságának felülvizsgálatát kértük.  
 
Vörös Attila: Ennek utánanézek, és tájékoztatom Képviselő Urat ezzel kapcsolatban. A tanulmány elkészítése 
folyamatban van, ami nem csak a FEV IX. Zrt. hatáskörébe tartozik, meg kell keresni egyéb társintézményeket is. 
Szerintem az év második felében elkészül, és természetesen a Képviselő-testület elé hozzuk. 
 
Baranyi Krisztina: Természetesen nyilvános adatokból tájékozódom, az Állami Számvevőszék oldalán szerepel, 
hogy a jelentéstervezet elkészült, ez januárban jelent meg. A kérdésem arra irányult, hogy a jelentés lezárult-e. 
Önök megkapták-e, véleményezték-e, és mi lett az eredménye. 
 
Dr. Bácskai János: A kérdés az, hogy mit látott Képviselő Asszony, és minek hívja azt. 
 
Baranyi Krisztina: Azt láttam, hogy a FEV IX. Zrt. gazdálkodásával kapcsolatos Állami Számvevőszék vizsgálat 
jelentéstervezete elkészült.  
 
Vörös Attila: Ott csak az szerepel, hogy készül. Az előző válaszomban is azt próbáltam elmondani, hogy mi 
ennek a procedúrának a menete: készül egy jelentéstervezet, amit a vizsgált társaságnak megküldenek 
véleményezésre. Minden ellenőrzési szervezet így működik: NAV, ÁSZ, KEHI. Ezt még nem kaptuk meg, tehát 
nincs mit minősítenünk, tehát a végleges minősítés sincs meg. Amint meglesz, természetesen a tulajdonos 
részére is nyilvánosságra hozzuk, megismertetjük.  
 
Dr. Bácskai János: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 134/2019. számú előterjesztés I. 
határozati javaslatáról. 
 
183/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a./ a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolóját elfogadja, és 
tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény -679 E Ft veszteséget mutat. 
b./ felhatalmazza az Ügyvezető Igazgatót a 2018. évi éves beszámoló aláírására, és annak a Cégbíróságra 
történő benyújtására és közzétételére. 
c./ a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
d./ az Ügyvezető Igazgatót – tekintettel a 2018. évben végzett tevékenységéért – bruttó 2.000.000,- Ft összegű 
jutalomban részesíti. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Dr. Kovács József ügyvezető igazgató 

(15 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 134/2019. számú előterjesztés II. határozati javaslatáról. 
 
184/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a./ a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolóját 
elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény 12.943 E Ft nyereséget mutat, a társaság ezt az 
összeget - kiegészítve a társaság saját forrásával - a társaság székhelyéül szolgáló 1097 Budapest, Gubacsi út 
89. sz. alatti épület teljes tetőszerkezetének felújítására fordíthatja. 
b./ felhatalmazza az Ügyvezető Igazgatót a 2018. évi éves beszámoló aláírására, és annak a Cégbíróságra 
történő benyújtására és közzétételére. 
c./ a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
d./ az Ügyvezető Igazgatót – tekintettel a 2018. évben végzett tevékenységéért – bruttó 2.000.000,- Ft összegű 
jutalomban részesíti. 
Határidő: 2019. május 31. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Sebők Endre ügyvezető igazgató 
(14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 134/2019. számú előterjesztés III. határozati javaslatáról. 
 
185/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a./ a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2018. évi éves beszámolóját elfogadja, és 
tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény 586 E Ft-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze 
eredménytartalékba. 
b./ felhatalmazza a Vezérigazgatót a 2018. évi éves beszámoló aláírására, és annak a Cégbíróságra történő 
benyújtására és közzétételére. 
c./ a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2019. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Vörös Attila vezérigazgató 

(11 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására 
 113/2019. 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 113/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
186/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott ferencvárosi iskolák nyári táboroztatásával összefüggő 
feladatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2019. évben önként vállalt feladatként 
biztosítja. 
2./ a pedagógusok és táborvezetők személyi juttatásának pénzügyi fedezetét, a pedagógusok és táborvezetők 
étkeztetési és a mosatási költségeit a 113/2019. sz. előterjesztésben foglaltak szerint biztosítja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a szükséges pénzügyi fedezet Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 2019. évi 
költségvetésébe történő beépítésről gondoskodjon. 
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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8./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére 
 133/2019. 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 133/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
187/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ 2019. június 1. napjától a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 
engedélyezett létszámát 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser státusszal megemeli. 
Határidő: 2019. június 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a létszámváltozás pénzügyi fedezetének költségvetésbe történő beépítéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának igazgatóját, hogy a 
létszámváltoztatással összefüggésben az SZMSZ módosításának előkészítésről és jóváhagyásról gondoskodjon. 
Határidő: 2019. szeptember 15. 
Felelős: Gedeon Andor igazgató 

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

 
 
9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 
 123/2019., 123/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a költségvetés 
módosítását. Mészáros László képviselő úr további módosító javaslattal élt, miszerint a költségvetés 
módosításban 330.000.000 forinttal szereplő játszótér felújítási sort szeretné további 7.000.000 forinttal 
megemeltetni a Tinódi utcai játszótér munkálataira. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság szintén egy módosítást támogatott. A Friss utcai 
időskorúak gondozóházának kertjének megújítására, a 4265. „óvodák, oktatási, szociális és kulturális 
intézmények felújítása” költségvetési sorra plusz 10.000.000 forintot szavazott meg a Bizottság, és kéri a 
Képviselő-testületet is, hogy támogassa. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta a költségvetés módosítását. A zárszámadásból 
áthozott pénznek az elhelyezése van a költségvetésben, így most 4,5 milliárd forint kerül be, mert az induló 
költségvetésnél 3-3,5 milliárd forintot már áthoztunk. Ez az a 7,5 milliárd forint, amiről beszélek, hogy ezeknek 
nagy részét tavaly kellett volna elkölteni, megvalósítani azokat a célokat, amiket eredetileg kitűztünk. A 
zárszámadásnál jeleztem, hogy például a lakásfelújításoknál – nem a házfelújítás, amiről Polgármester Úr 
beszélt – igen nagy elmaradás van, azokat meg lehetett volna csinálni tavaly. A mostani költségvetéssel 
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kapcsolatban az a gondom, hogy sokszor van előttünk olyan előterjesztés, ami alapvetően jó célt szolgál, de 
amikor kérdezünk, vagy a részleteiről is szeretnénk többet tudni, akkor az a válasz, hogy „ez egy fontos cél , ne 
kérdezősködjünk”. Például ilyen volt a munkásszálló építése, amikor előttünk volt az előterjesztés, azután ment 
tovább. Indult 300 millió forintról, most már 700 millió forintnál tartunk. Ugyanez volt a Napfény utcai óvoda 
felújításával kapcsolatban, amikor később kiderült, hogy még plusz 30 millió forint kell arra, hogy a gyerekeket 
utaztassuk. A mostani költségvetés szöveges részében benne van, hogy az Árvácska Idősek Klubja felújítása és 
átszervezése miatt – ami önmagában is elég sok kérdést felvet – ismét plusz 3 millió forintra van szükség. Nem a 
3 millió forint nagyságát nehezményezem, hanem hogy sokszor van olyan előterjesztés, amiről később kiderül, 
hogy plusz költségeket igényel a költségvetéstől, pedig ezeket végig lehetett volna gondolni.  
Két kérdés van a költségvetés módosításával kapcsolatban, amit tegnap is feltettem. Az előző képviselő-testületi 
ülésen döntöttünk az Ecseri út és Pöttyös utcai közterület-használati kérelemmel kapcsolatban, ahol a Pöttyös 
utcánál nem adtuk meg a kedvezményt, tehát 100 millió forintos plusz bevétellel számolhatunk, az Ecseri út még 
hátra van, ahol valószínűleg döntés fog születni. A kérdésem azzal kapcsolatos, amivel már interpellációt is 
nyújtottam be, a Csarnok téri szálloda ügye. A szerződésben van bizonyos kötelezettsége a működtetőnek, és 
már működik a szálloda. A szerződésben lévő kötelezettségek hogyan, milyen módon teljesülnek az 
Önkormányzat számára? Azért mondom, mert ha nem helyiséget kapunk, akkor valószínűleg nem kis kötbér 
összeggel kell számolni, aminek előbb-utóbb a költségvetésben meg kell jelennie.  
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását. Engedjék 
meg, hogy a saját módosító javaslatomra hívjam fel a figyelmet, amely a 3072. költségvetési soron közterületi 
takarító berendezésre tesz javaslatot 20 millió forint értékben, de valójában egy szolgáltatást szeretnénk. Ennek 
részleteit - amennyiben elkészülnek - a Képviselő-testület elé hozzuk, de a költségvetési forrást szeretnénk 
biztosítani, hogy a tervezése és bemutatása minél hamarabb megtörténjen.  
 
Zombory Miklós: A Napfény Óvoda nyilván többe kerül, de jóval többet is kapunk érte. Ha már az óvoda néhány 
hónapig nem a saját helyén volt, és a gyerekeket hozták-vitték reggel, este, akkor úgy gondoltuk, hogy legyen 
teljes a felújítás, és nemcsak a tornaszoba, hanem alatta a normál csoportszoba is ki lett bővítve. Néhány 
helyiségnek nemcsak a tisztasági, hanem egyéb munkálatai is megtörténtek. Annak nem lett volna értelme, hogy 
idén megcsináljuk az udvar egyik felét, azután jövőre megint ki kelljen vonulni. Nagyképűen azt mondom, hogy 
majdnem egy új óvodát kapott a lakótelep. Jó szívvel javaslom.  
 
Baranyi Krisztina: Nagyon megörültem a módosító javaslatnak, amit most kaptam meg, és az első felületes 
olvasásomkor az a „képzet élt bennem”, hogy vásárolunk egy ilyen gépet. A VII. kerületben nagy csodálattal 
figyelem ezeket a söprő és locsoló, takarító gépeket. A belső kerületek jellemzője a kutyahúgy és kutyapiszok. A 
Bakáts tér egy melegebb nyári napon úgy bűzlik, mint egy pöcegödör. Hihetetlenül örültem volna, ha ilyen 
gépeket vásárol az Önkormányzat és működteti. A FESZOFE Kft., akinek a kerület takarítását kellene ellátnia, 
általában aprítógépeket, palántázókat, brikett készítő gépeket vásárol 100 milliókért, de takarítógépünk véletlenül 
sincs. Nagyon támogattam volna ezt. Nem tudom, hogy miért csak a működtetést, szolgáltatást vásároljuk meg. 
Szerintem egy ekkora belső kerületnek szüksége lenne olyan takarító gépekre, amik a mostani „ínséges” 
közmunkás helyzetben segíteni tudnák a kerület tisztántartását.  
 
Mezey István: Akkor ezek szerint támogatni fogja a teljes költségvetés módosítást, mert ezt Polgármester Úr 
befogadta. Szeretnék majd ezzel részleteiben is előállni, és hogy megismerje a Képviselő-testület, de most a 
költségvetési hátteret szeretném mihamarabb biztosítani. Nem akarunk „zsákbamacskát árulni”, bár a közterület 
takarítását nehéz úgy csinálni, hogy ne legyen látványos. Valóban a VII. kerülethez hasonló modellben 
szeretnénk a sűrűn lakott területek takarításával foglalkozni, mert ebben látunk hiányosságot, és ezt szeretnénk 
„orvosolni”. Hosszabb távon lehetséges, hogy ez nagyobb program lesz. 
 
Sebők Endre: Emlékeztetném Baranyi képviselőt, hogy az a brikett milyen jól jött, amikor megkért minket, hogy 
vigyünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe a rászorulóknak IX. kerületi közpénzből készült brikettet. 
 
Dr. Bácskai János: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 4014. „Játszóterek, 
műfüves és sportpályák, fitneszeszközök, zöldfelületek felújítása” költségvetési sort javasolja 7.000.000 forinttal 
megemelni a 6110. általános tartalék sor terhére. Ezt befogadom. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
a 4265. „óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása” költségvetési sort javasolta 10.000.000 
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forinttal megemelni szintén az általános tartalék sor terhére, ami a FESZGYI Friss utcai telephelyén az udvar 
felújítását tartalmazza. Ezt is befogadom. Mezey István képviselő úr javaslata a közterületi takarítóberendezés 
működtetése, aki az általános tartalék keret terhére 20.000.000 forintot javasol, ezt is befogadom. 
Előterjesztőként további módosításként a 3201. „önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadás” 
költségvetési sort 25.000.000 forinttal javaslom megemelni az általános tartalék terhére, illetve a 3426. 
„Ferencváros Újság” költségvetési sor dologi előirányzatát 4.200.000 forinttal javaslom megemelni az általános 
tartalék terhére. 
 
Baranyi Krisztina (ÜGYREND): A személyes megszólítás végett: valóban, kedves Igazgató Úr, nagyon „jól jött”, 
nagyon „jól esett” elmondani Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy a IX. kerületi Önkormányzat segítségét 
visszük oda. Remélem, hogy erre máskor is, akár ebben az évben is ugyanilyen készségesen fog reagálni. Akkor 
is megköszöntem, most is megköszönöm.  
 
Dr. Bácskai János: Egy ügyrendi köszönetet hallottunk. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 123/2019. számú előterjesztés 1. 
határozati javaslatáról. 
 
188/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 123/2019. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 
tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Pál Tibor „születésnapos” képviselőnek teljesen igaza van, nem válaszoltam a Csarnok téri 
kérdésére a képviselő-testületi ülésen. Két bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a tárgyalások folynak a 
kivitelezővel, tulajdonossal együtt, hogyan tudjuk rendezni a vitás kérdéseket: kötbért, helyiséget, közterület 
felújítási kötelezettséget. Remélhetőleg, hogy a júniusi képviselő-testületi ülésre már határozati javaslatokkal 
fogunk érkezni.  
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 123/2019. számú előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
189/2019. (V.16.) 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 
2019. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 18.000 eFt-tal csökkenti,  
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX. Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a./ 
pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Rossz gombot nyomtam, igennel szerettem volna szavazni. Kérem ennek rögzítését. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 123/2019. számú előterjesztés 3. határozati javaslatáról. 
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190/2019. (V.16.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződésben 2019. évre meghatározott támogatás összegét 21.000 eFt-tal 
növeli,  
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződés jelen határozat a./ pontjának 
megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 123/2019. számú előterjesztés 4. határozati javaslatáról. 
 
191/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződésben 2019. évre meghatározott kötelezően ellátandó alapellátási 
feladatok pénzbeli ellenszolgáltatásának összegét bruttó 21.200 eFt-tal megemeli,  
2./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződés jelen határozat a./ pontjának 
megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére. 
Határidő: 2019. május 31. 
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 123/2019., 123/3/2019. számú előterjesztések 
alapján, illetve a Polgármester Úr által befogadott módosításokkal. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 3 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja 12/2019. (V.21.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
10./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 
 122/2019. 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 122/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
192/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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Intzoglu István képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
11./ 2018. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés  
 125/2019. 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 125/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
193/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
125/2019. számú előterjesztés mellékletei szerinti 2018. évi éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló ellenőrzési 
jelentést. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
12./ A Bp. IX. Lenhossék u. 10. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása 
 119/2019. 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 a Kolozsvári Gyula Ferenc (1/4) és Imrekettő Kft. (3/4) közös ajánlatát 
javasolja elfogadásra 344 millió forint értékben a Képviselő-testület számára. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 119/2019. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról, kiegészítve a 2./ pontot, miszerint a Képviselő-testület a Kolozsvári Gyula Ferenc (1/4) 
Imrekettő Kft. (3/4) által tett nettó 344.000.000 Ft vételár ajánlatot, és az általa tett fizetési feltételeket elfogadja, 
és Kolozsvári Gyula Ferencet (1/4) és Imrekettő Kft-t (3/4) nyertesnek nyilvánítja. 
 
194/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Bp. IX., Lenhossék u. 10. (hrsz. 37725) szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére kiírt pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja. 
2./ a Kolozsvári Gyula Ferenc (1/4) és Imrekettő Kft. (3/4) által tett nettó 344.000.000 Ft vételár ajánlatot, és az 
általa tett fizetési feltételeket elfogadja, és Kolozsvári Gyula Ferencet (1/4) és az Imrekettő Kft-t (3/4) nyertesnek 
nyilvánítja. 
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 119/2019. számú előterjesztés mellékletét képező adásvételi 
szerződést a pályázati nyertessel egyeztesse, és az egyeztetés során a szükségszerű, és a pályázati/ajánlati 
elemeket nem érintő változtatásokat átvezesse, majd a nyertessel az adásvételi szerződést kösse meg és írja 
alá. 
Határidő: 90 nap   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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13./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel 
82/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester és Mezey István önkormányzati képviselő 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
is azt javasolja, hogy a Képviselő-testület az „A” határozati javaslatot támogassa, illetve az előterjesztés 
kipontozott részére egyszeri 10.000.000 forint megfizetését, illetve 12x2, azaz 24.000.000 forint ügyvédi letétet 
javasol. Ezt a napirendet tárgyaltuk az előző képviselő-testületi ülésen is, és több javaslat érkezett ezekre az 
összegekre. Kérem, hogy támogassák. 
 
Dr. Bácskai János: Bár „In nomine Máté” hangzott el, de megkérdezem Görgényi Máté bizottsági elnök urat is. 
 
Görgényi Máté: Így volt, ahogy Bizottsági Elnök Úr elmondta. 
 
Kállay Gáborné: Az előterjesztés 6. sz. mellékletének – megállapodás ügyvédi letétről – II/8. pontjában szerepel 
a kipontozott rész: a) pont 24.000.000 forinttal, b) pont 2.000.000 forinttal kiegészítve. 
 
Dr. Bácskai János: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 82/2019. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról, az elhangzottaknak megfelelően. 
 
195/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ a 37771 hrsz-ú, a 37772 hrsz-ú és a 37774 hrsz-ú ingatlanok T-100388 számú vázrajz alapján történő 
összevonásához-megosztásához és a 37771 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez 
hozzájárul,  
b./ a 37771 hrsz-ú, a 37772 hrsz-ú és a 37774 hrsz-ú ingatlanok T-100388 számú vázrajz alapján történő 
összevonása-megosztása alapján kialakuló 37771/1 hrsz-ú, kivett közterület művelési ágú ingatlant tulajdonba 
veszi, 
c./ az a-b./ pontban meghatározottak végrehajtása érdekében tervezetként jóváhagyja a 82/2019. számú 
előterjesztés 4. számú mellékletét képező telekalakítási megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges megállapodás aláírására és a megállapodásban foglaltak teljes körű végrehajtására, 
d./ tervezetként jóváhagyja 82/2019. számú előterjesztés 5. számú mellékletét képező közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a végleges megállapodás 
aláírására és a megállapodásban foglaltak teljes körű végrehajtására, 
e./ tervezetként jóváhagyja 82/2019. számú előterjesztés 6. számú mellékletét képező, ügyvédi letétbe 
helyezésről szóló megállapodást – azzal, hogy a tervezet II/8. a) pontjában 24.000.000 Ft, II/8. b) pontjában 
2.000.000 Ft összeget határoz meg – és felhatalmazza a Polgármestert a végleges megállapodás aláírására és a 
megállapodásban foglaltak teljes körű végrehajtására. 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Jancsó Andrea Katalin és Mezey István képviselők kimentek az ülésteremből. 
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14./ 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  
 129/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 129/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
196/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú 
mellékletének IV. 2. c. pontja alapján 215.900.000,- forint támogatásban részesített MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvány pénzügyi és szakmai beszámolóját. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÁV 
Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 2. számú mellékletének IV.2. c. pontja alapján 210.000.000,- Forint - azaz kettőszáztízmillió forint 
támogatást nyújt az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3961. 
számú sorának terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú 
mellékletének IV. 2. a. pontja alapján 41.900.000,- forint támogatásban részesített Budapest Art Center 
Szolgáltató Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolóját. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Art Center Szolgáltató Nonprofit Kft. részére Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 2. számú mellékletének IV.2. a. pontja alapján mindösszesen 41.900.000,- Forint - azaz 
negyvenegymillió-kilencszázezer forint (ebből 16,8 millió forint működési, 25,1 millió forint művészeti) támogatást 
nyújt az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3963. számú 
sorának terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ Javaslat a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde 
konyhájának felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2019” című pályázat 
benyújtására  
 116/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
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Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 116/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
197/2019. (V.16.) 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 2019” 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 teljes körű lebonyolítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: 2019. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Mezey István képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
 
16./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című pályázat 
benyújtására  
 132/2019. 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 132/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
198/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ egyetért a „Lónyay utcai házi gyermekorvosi rendelő (1093 Budapest, Lónyay utca 46.) teljes körű felújítása - 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 2019” című pályázat benyújtásával; 
2./ nyertes pályázat esetén a költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges bruttó 30.000.000 Ft, azaz 
harmincmillió forint önrészt; 
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedéseket megtegye, nyertes 
pályázat esetén a támogatási szerződést megkösse, a projekt teljes körű lebonyolítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: 2019. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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17./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Börzsöny utca 11-13. számú társasház felújításával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
 117/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is támogatta a határozati 
javaslatot. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 117/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
199/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a./ a „3114 ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek” költségvetési sor terhére - a Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Tan Kapuja Buddhista Egyház tulajdonostársakat terhelő költségek szükség szerinti 
átvállalásával együtt – mindösszesen maximum bruttó 30.000.000 Ft-ig biztosítja a Budapest IX. kerület 
Börzsöny u. 11-13. szám alatti társasházban lévő, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
tulajdonában lévő, jelenleg a IX. kerületi Rendőrkapitányság által bérelt helyiségek beázásának megszüntetése 
és a belső helyreállítás érdekében szükséges a 117/2019. számú előterjesztésben bemutatott munkálatok 
elvégzésének fedezetét; 
b./ felkéri a Polgármestert az a./ pontban foglaltak végrehajtása érdekében a Társasház közgyűlésén való 
részvételre és az a./ pontban foglaltakról szóló tulajdonosi döntés meghozatalára; 
c./ felhatalmazza a Polgármestert az a./ pontban meghatározott összegű fedezet biztosításáról szóló, a Bp. IX. 
Börzsöny u. 11-13. sz. Társasházzal kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására és 
aláírására; 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
18./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme  
 114/2019. 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 114/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
200/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2019. 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 
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részére 196.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti 
Iskola hét tanulójának a XXI. Vonós és Zongora Mesterkurzuson való részvételi költségeire. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, gondoskodjon az 1. pontban rögzített támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási 
szerződés megkötéséről. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 

 
19./ Beszámoló a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi 
Ösztöndíj Közalapítványával 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi támogatási szerződés megkötésére 
 127/2019. 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 127/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
201/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2018. második félévi tevékenységével összefüggésben elfogadja 
127/2019. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Tartalmi beszámolót, valamint a 127/2019. számú 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet a 3.674.609,- 
Ft támogatási összeg felhasználásáról és a Kuratórium 2018. második félévi munkájáról. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 
(VI.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához 
vonja, és a 127/2019. számú előterjesztés 5. számú melléklete szerinti kérelemben foglalt indokokra tekintettel a 
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2.325.391.- Ft összegű visszafizetési kötelezettségét elengedi. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ jóváhagyja és megköti a Ferencvárosi „deák” Közalapítvánnyal a 2019. évre vonatkozó támogatási szerződést 
a 127/2019. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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20./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 126/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy a határozati javaslat 2./ pontjában a „Budapest Főváros Kormányhivatala 
Szociális és Gyámhivatala részére” szövegrész helyett a „Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztálya részére” szövegrész szerepeljen.  
 
Pál Tibor: Elolvastam az előterjesztést, nagyon kíváncsi voltam rá, mivel az irodának ettől az ágazatától mindig 
nagyon színvonalas előterjesztéseket szoktam olvasni. Őszintén megmondom, hogy most sok hiányérzetem van 
ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban. Úgy látom, hogy a korábbi évekhez képest más szerkezetű is lett, nagyon 
szépen össze van „csiszolva”, de kevésbé előremutató, mint a korábbi előterjesztések voltak, kevésbé 
problémafeltáró. Rengeteg adminisztratív adatot tartalmaz teljesen feleslegesen, az intézményeink, óvodáink, 
bölcsődéink vannak felsorolva hosszan, a nyitvatartásuk. Sokkal inkább annak lett volna értelme, ha a 
problémákra „világítunk rá”. Egyetlen olyan rész van – a 23. oldalon -, ami nagyon érdekes: „A szülők 
szenvedélybetegsége, mint a gyermekeket veszélyeztető önálló tényező fő okként történő megjelenése az elmúlt 
évben csökkent, ugyanakkor a szülő/család életvitele, mint fő veszélyeztető ok nőtt.” Szívesen olvastam volna 
erről kicsit bővebben, hogy miért van ez, hogyan lehet ezt értelmezni, mit lehet tenni, hogy ne így legyen. Kicsit 
jobb lett volna, ha a szakmai irányban „megy el”, és kevésbé az adminisztratív problémák felé. Emlékszem a 
tavalyira, abban voltak olyan megállapítások, amikkel lehetett volna előrébb menni. A mostani előterjesztésben 
vártam volna, hogy válaszoljanak az előzőkre, mi történt azokkal kapcsolatban, mert akkor sok ilyen problémát 
felvetettem. Egyáltalán nincs arra utalás, hogy azokkal mi történt, jobb lett volna ezekről kicsit bővebben írni. 
Nagyon örülök annak, hogy a TAJ alapú KENYSZI nyilvántartás is benne van az előterjesztésben, szerintem ez 
mindannyiunknak egy nagyon informatív táblázat. Sokan már kérdezték is tőlem, hogy vajon hogyan van ez a 
TAJ alapú KENYSZI nyilvántartás Ferencvárosban a bölcsődéknél. Komolyra fordítva a szót, jobb lett volna, ha 
szakmaibb, tartalmasabb, problémákat feltáró és választ adó előterjesztést olvashatunk. Elfogadom, mert tudom, 
hogy ez az ágazat rengeteget dolgozik, de kérem, hogy a közeljövőben kicsit informatívabb előterjesztéseket 
készítsenek, mert az előterjesztés címében az értékelés van benne, és ez szerintem inkább egy beszámoló, 
tájékoztató. 
 
Dr. Bácskai János: Mondhatnánk azt is, hogy az előterjesztő megvédése a feladataim közé tartozik. Sajnálom, 
hogy Képviselő Úr nem volt ott a szakbizottsági ülésen, mert ha szakmai felvetései, kérdései vannak, akkor 
érdemes lett volna ott részletekbe menően megvitatni ezeket a valóban izgalmas felvetéseket. Meg kell várni a 
következő szakbizottsági ülést, és ott elmorfondírozni ezeken a nem feltétlenül nüansznyi hangulatokon. További 
kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 126/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról, az 
elhangzott módosítással, miszerint a határozati javaslat 2./ pontjában a „Budapest Főváros Kormányhivatala 
Szociális és Gyámhivatala részére” szövegrész helyett a „Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztálya részére” szövegrész szerepel. 
 
202/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 
 
 



25 
 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelését küldje meg Budapest Főváros 
Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
21./ 2018. évi Civil és Kulturális pályázati beszámolók elfogadása (alapítványok)  
 115/2019. 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 115/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
203/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja a 133/2018. (IV.26.) számú határozata 1. pontja alapján kulturális tevékenységek pályázati 
támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóit. 
 

Alapítványok 
2018. évi felhasznált támogatási 

összeg 
(Ft) 

1. 
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány 

200.000,- Ft 

2. 
Ars Sacra Alapítvány 

100.000,- Ft 

3. 
Bakáts Alapítvány 

900.000,- Ft 

4. 
Nagyvárad téri Református Egyházközségi Alapítvány 

150.000,- Ft 

5. 
Prelúdium Művészeti Alapítvány 

600.000,- Ft 

6. 
Savaria Barokk Zenekar Alapítvány 

1.000.000,- Ft 

 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ elfogadja a 133/2018. (IV.26.) számú határozata 2. pontja alapján civil szervezetek pályázati támogatásban 
részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját. 
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Alapítvány 

 
2018. évi felhasznált támogatási 

összeg (Ft) 
 

1. 
Horizont Szociális Alapítvány 

350.000,- Ft 

2. Kicsi Szív Alapítvány 148.734,- Ft 

 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
22./ Sürgősségi indítvány József Attila szobor felállításához 

138/2019. 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 138/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
204/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest IX. kerület Ferenc téren (37450 helyrajzi számon) - Pintér Attila szobrászművész által alkotott - 

József Attila szobrot állít az 1. számú mellékletet képező helyszínrajz és látványterv szerint. 

Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, a 3. számú melléklet szerinti befogadó nyilatkozat aláírására. 
Határidő: 2019. május 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a szoborállítással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
Pál Tibor képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Pál Tibor képviselő úr elfelejtett gombot nyomni, de „igennel szavazott”. 
 
Kállay Gáborné: Május 18-án, szombaton és 19-én, vasárnap „Múzeumok Majálisa” lesz, a József Attila 
Emlékhely és a Helytörténeti Gyűjtemény is kitelepül a szokásos módon. Sok szeretettel várunk mindenkit! 
„Roma Világnap” lesz a Ferencvárosi Művelődési Központban: 14.00 órától kiállításmegnyitó, 15.00 órától 
kerekasztal beszélgetés, 17.00 órától Kökény Attila koncert lesz. Vasárnap délután 16.00 órától sok szeretettel 
vár mindenkit a Fradi a Budapest Parkban: „Fradi Fieszta” keretében megünnepeljük a 30. bajnoki címet. Május 
22-én 10.00 órától helytörténeti séta világhírű sportolóink lakóhelyei mentén, ezután 17.30 órakor Közös 
Képviselők Klubja lesz. Május 23-án, csütörtökön 11.00 órától Sasvári Sándor koncert lesz az idősügyi 
programok keretében. Május 24-26. Református Zenei Fesztivál lesz a Bakáts téren és a Ráday utcában. Május 
25-én, szombaton 9.00 órától gyermekváró gyereknap a Ferenc téren, sok izgalmas programmal. Május 30-án, 
csütörtökön „Babák Rózsaparkja”, babák köszöntése a Pöttyös utcai bölcsőde előtti téren. Május 31-én, pénteken  
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„Menaságra repülj” című magyar dokumentumfilm bemutatója lesz a Ferencvárosi Pinceszínházban 17.30 órától. 
Június 3-án, hétfőn ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napját, az ünnepség 10.00 órakor kezdődik a Szent 
Kereszt Plébánián. 14.00 órakor „Pro Facultate Ferencváros” díj átadása lesz a Ferencvárosi Művelődési 
Központban, 16.00 órától Puskás Károly magyarkanizsai művész kiállításának megnyitója lesz a „Market Cafe”-
ban. 17.30 órától „Ismerjetek meg szavaimról!” zenés irodalmi összeállítás a Pinceszínházban a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából, június 4-én, kedden pódiumbeszélgetés lesz a nyugati magyar emigrációról. 
Június 5-én, szerdán 9.00-14.00 óráig „Feri Feszt” lesz a Ferencvárosi Művelődési Központban. Június 15-én, 
szombaton Családi Nap a József Attila-lakótelepen. Sok szeretettel várunk mindenkit a programokra! 
 
Dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el. 
 
 
23./ Sürgősségi javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására 

137/2019. 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 határozatok nyilvánosak. 
 
205/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évben a 
„Pro Sanitate Ferencváros” díjat Czinder Gézáné részére adományozza. 
Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
206/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évben a 
„Pro Sanitate Ferencváros” díjat Roszikné Kun Éva részére adományozza. 
Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
24./ Javaslat a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására 
 118/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté 
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. 
 
207/2019. (V.16.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évben a 
„Ferencváros Schmidt Egon-díja” címet a Loacker Hulladékhasznosító Kft. részére adományozza. 
Határidő: 2019. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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A 25. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 208-217/2019. (V.16.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.56 órakor bezárom.  
. 
 

k.m.f. 
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polgármester 
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