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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

     Iktató szám: 165/2018. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére 
 
Tárgy: A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága részére nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 
 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester     
 
Készítette: Vagyonkezelési Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Gazdasági Bizottság, 2018. szeptember 19. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 

igen X 

nem  

 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. X 

 

 

 

 

 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) üzemeltetésében álló  
H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér - a Képviselő testület 134/2014. (V.15.) sz. határozata alapján - 
2015. szeptemberében nyitott meg, a Haller utca 52. fszt. II. szám alatti, 110 m2 alapterületű 
helyiségben.  
 
A H52-ben rendelkezésre álló térnek köszönhetően a gyerekek, fiatalok részére lehetőség nyílt új 
szolgáltatások, foglalkozások, programok biztosítására. A H52 sikerét jól mutatja, hogy míg a FESZGYI 
által korábban, az Ecseri úti metróaluljáróban működtetett „Alul-Járó” Ifjúsági Információs Pontban a 
napi forgalom csak 12-15 fő körüli volt, addig a H52-ben 2016. végére a napi forgalom elérte a 25-30 fő 
közötti számot is. 2017/2018-ban ez a szám már 35 fő körüli volt, de sokszor voltak napok, amikor 40 
fölötti számmal vettek részt a programokon. Az eddigi leglátogatottabb, program nélküli napon 58 fő 
fordult meg az Ifjúsági Irodában. A folyamatosan emelkedő napi forgalom, és az Ifjúsági Irodában 
dolgozók személyes szakmai tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a H52 három év alatt kinőtte a 
rendelkezésre álló helyet. 
 
A FESZGYI képviseletében Gedeon Andor igazgató, a Bp. IX. ker. Haller utca 50 fszt. I. szám alatti nem 
lakás célú helyiség bérbevétele céljából kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Ezzel a helyiséggel a 
közvetlen falszomszédos Haller utca 52. fszt. II. sz. alatti helyiséget szeretné összenyitni, így bővítve a 
H52 Ifjúsági Irodát.  
 
A H52 Ifjúsági Iroda és a Közösségi Tér munkatársai is sok lehetőséget látnak abban, ha a két helyiség 
összenyitásra kerülne:  
Az így létrejövő új tér lehetőséget adna arra, hogy nagyobb létszámú csoportokat tudjanak 
foglalkoztatni, amely elkülönülne az iroda többi részétől. Az egyik csoport aki használná, az egy baba-
mama klub lenne. Heti rendszerességgel találkozókat szerveznének a kisgyermekes anyukák számára, 
ahol szakemberek bevonásával tanácsadás folyna. Egy másik csoport a tini klub lenne, ahol a fiúk és a 
lányok külön-külön a mindennapi problémákat tudnák megbeszélni. Ezenkívül a Ferencvárosi 
Diákönkormányzat kéthetente a H52-ben tartja az üléseit. Ezek az ülések igencsak felbolygatják az 
iroda működését és a csoport foglalkozásokat. Az új helyiség ebben is nagy segítség lenne, hiszen itt 
zavartalanul, elkülönülve folyhatna a diákönkormányzat ülése.  
Jelenleg a Kreatív Hétfő elnevezésű kézműves program nagyon népszerű a H52-ben, azonban nem 
tudnak elegendő helyet biztosítani az érdeklődők számára. Erre a problémára is a két helyiség 
összenyitása lehetne a megoldás.  
Végezetül a H52-ben heti két órában gitároktatást tartanak, azonban több fiatal sajt hangszerrel érkezik 
és egymást is tanítják. Ez egy zsúfoltabb napon igen nagy hangzavarral jár, hiszen a zenétől nehezebb 
a csoportfoglalkozásokat vezetni, beszélgetni, vagy akár korrepetációt folytatni. Amennyiben a Haller 
utca 50. sz. alatti helyiséggel összenyitásra kerülne a H52, akkor az új tér itt is maximálisan 
kihasználható lenne és a zeneórákat itt lehetne megtartani. 
 
Az önkormányzati tulajdonú Budapest, IX. Haller utca 50. fszt. I. szám alatti, utcai bejáratú, 24 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség jelenleg üresen áll. A helyiséget Gedeon Andor 
igazgató korábban már megtekintette és - állapotának helyreállítását, valamint az összenyitást követően 
- megfelelőnek találja. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elkészítésre került a Bp. IX. ker. Haller utca 52. sz. 
alatti helyiség bővítéséről egy előzetes tervezői költségbecslés, mely alapján a munkálatok (portálcsere,  
gépészet, elektromos felújítás, burkolás, festés) előreláthatóan bruttó 3.011.990,-Ft összegbe kerülnek, 
melynek fedezete a 4122. számú költségvetési sorról biztosított. A két helyiség összenyitása, a 
FESZGYI, Haller utca 50 fszt. I. szám alatti helyiségre vonatkozó kérelmének pozitív elbírálását 
követően kerülne megvalósításra. 
 



 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) sz. önkormányzati 
rendeletének a forgalomképes önkormányzati vagyonról rendelkező 15. § (4) bekezdése kimondja: 
„A hasznosításáról – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével -  

a) legfeljebb 1 éves időtartam esetén a polgármester, 
b) 1 éves időtartamot meghaladó, legfeljebb 5 éves időtartam esetén a Gazdasági 

Bizottság 
c) öt évet meghaladó illetve határozatlan időtartam esetén a Képviselő-testület 

dönt.” 
 
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) sz. rendeletének  
24. § (4) bekezdése alapján: 
 „Az önkormányzati intézmények, önkormányzat által alapított alapítványok, gazdasági és közhasznú 

társaságok – a FB Kft-t kivéve - bérleti és megszerzési díjat nem fizetnek.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága helyiség kérelme ügyében dönteni szíveskedjen.  
 
Budapest, 2018. szeptember 5. 
 
 
 
 

 dr. Bácskai János s.k. 
     polgármester 

 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 1096 Budapest, Haller u. 50. fszt. I. szám alatti, 24 m2 alapterületű utcai, földszinti, önkormányzati 
tulajdonú helyiséget– annak helyreállítását és Haller utca 52. fszt. II. sz. alatti helyiséggel történő 
összenyitását követően megszerzési díj fizetése nélkül – határozatlan időre, ingyenesen használatba 
adja a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága részére. 
2./ a 1096 Budapest, Haller u. 50. fszt. I. szám alatti, 24 m2 alapterületű utcai, földszinti, önkormányzati 
tulajdonú helyiséget - az 1. pont alapján - korlátozottan forgalomképesnek nyilvánítja. 
3./ felkéri Polgármester urat arra, hogy a 1. pont alapján a használati szerződés megkötéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 60 nap 


