
 
 

Iktató szám: 1/2/2020. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

        ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. szeptember 10-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Tájékoztató a 2020. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról 
 
Előterjesztő:    Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
Készítette:    Koór Henrietta csoportvezető 
 
 
Előzetesen tárgyalja:  
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról  
 
 

 
64/2020. (II.13.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. 
december 18. napján kiírt magasabb vezetői 
pályázatot (pályázati eljárást) eredménytelennek 
nyilvánítja. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak 
megfelelően 2020. március 1-jétől az 
igazgatóhelyettes látja el az intézményvezetői 
feladatokat az eredményes pályázati eljárás során 
kiválasztott igazgatói megbízásig. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a pályázaton résztvevőt a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról 
értesítse, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei igazgatói feladatainak ellátására a 
magasabb vezetői pályázatot a 47/2020. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
kiírja. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2020. február 18. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatói, magasabb vezetői feladatainak ellátására 

 
 
1./, 3./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. 
december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat 
eredménytelenné nyilvánításáról pályázaton részt 
vevő pályázót Baranyi Krisztina polgármester a 2020. 
február 18. napján kelt levelével tájékoztatta. 
 
 
2./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének döntéséről az 
a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti 
helyettest Baranyi Krisztina polgármester a 2020. 
február 28. napján kelt levelével tájékoztatta.  
Egyúttal kérte az igazgató magasabb vezetői 
megbízásának lejártát megelőzően az igazgatói 
feladatok ellátásával kapcsolatos anyagokat, 
folyamatban lévő ügyeket vegye át. 
 
 
4-5./A Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 
vonatkozó magasabb vezetői pályázat a 
KÖZIGÁLLÁS és az Önkormányzat honlapján 2020. 
február 18. napján megjelent. 
 
1-7./ 
Figyelemmel arra, hogy Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
64/2020. (II.13.) számú határozatának 6. pontjával 
létrehozott – Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 
beérkező pályázatokat értékelő – szakértői bizottság 
tagjai jelezték, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet időtartama alatt a pályázók szakértői 
bizottsági meghallgatását nem tudják vállalni, továbbá 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 20/A. § (6) 
bekezdésében foglaltakra megállapítom, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó 2020. 
február 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat 
elbírálása ellehetetlenült. 
 
Baranyi Krisztina polgármester fentiekre figyelemmel a 
142/2020. (IV.2.) számú önkormányzati határozattal a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatói feladatainak ellátására 2020. február 18. 
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beérkező pályázatokat értékelő szakértelemmel 
rendelkező bizottság összetételét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
- Földiák András szakértő (közművelődési szakterület, 
12102-3/2007.), 
- Gábor Ilona, a Magyar Népművelők Egyesületének 
elnökségi tagja, a Budapesti Népművelők 
Egyesületének elnöke, a Kispesti Művelődési Ház 
igazgatója, 
- Várhalmi András szakértő (közművelődési 
szakterület, 17443-3/2007.) 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői 
bizottság tagjainak (a reprezentatív szakszervezet 
által delegált tag kivételével) megbízási díját bruttó 
20.000,- Ft/benyújtott pályázat összegben határozza 
meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők 
megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon 
az önkormányzat költségvetésének a 3142. 
„Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sora 
terhére. 
Határidő: 2020. március 25. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

napján kiírt magasabb vezetői pályázatot (pályázati 
eljárást) eredménytelennek nyilvánította. 
 
A Magyar Közlöny 2020. CXXV. számában 2020. 
május 28. napján kihirdetésre került a kulturális 
intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. 
évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) értelmében a 
Tv. hatálya alá tartozó kulturális intézményben 
foglalkoztatottaknak a Kjt. szerinti közalkalmazotti 
jogviszonya e törvény erejénél fogva 2020. november 
1-jai munkaviszonnyá alakul át. 
A magasabb vezetői megbízás ellátására, továbbá a 
pályázati kiírásra vonatkozó további részletes 
előírásokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
a közművelődési és közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletet 2020. november 1. 
napján hatályát veszti. 
2020. július 1. napjától új közalkalmazotti jogviszony 
nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti 
foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. 
A vezetői pályázatok kiírására 2020. november 1. 
napjáig a Tv. hatályba lépésekor (2020. július 1.) 
irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. 
Ugyanakkor a Tv. nem rendelkezik arról, hogy a Kjt-
nek a magasabb vezetői pályázat kiírását és 
lebonyolítását szabályozó 20/A. § és 20/B. § 
rendelkezéseinek alkalmazását fenntartja vagy sem. 
A Kjt. szerinti magasabb vezetői megbízás kizárólag 
annak adható, akivel közalkalmazotti jogviszony 
létesíthető, mely a közművelődési ágazatban 2020. 
július 1. napjától nem létesíthető. 
Továbbá a Tv. rögzíti, hogy a közművelődési területre 
vonatkozó pályázati feltételekről és a képesítési 
követelményről végrehajtási rendeletben rendelkezik, 
amely még nem jelent meg. 
 
 
 

65/2020. (II.13.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2020. január 1. napjától az általa fenntartott 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságának dolgozóit a 4/7/2020. számú 
előterjesztésben foglaltak szerinti 
többletjavadalmazásban részesíti.  
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
A 4/2020 költségvetési rendelet tartalmazza a 
kifizetéshez szükséges előirányzatot.  
Visszamenőleg 2020. januártól az alkalmazottaknak 
minden hónapra be van állítva decemberig 
(költségvetési év végéig) a határozatban foglaltak 
szerinti többletjavadalmazás. 
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66/2020. (II.13.) sz. 

Határozat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ 2020. január 1. napjától az intézmények cafetéria 
juttatását a jogszabály szerint megengedett 
maximumra, a 4/9/2020. számú előterjesztésben 
foglaltak alapján bruttó 200.000 forintra emeli. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ 2020. január 1. napjától a Ferencvárosi Csicsergő 
Óvoda, a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a 
Ferencvárosi Epres Óvoda, a Ferencvárosi Kerekerdő 
Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda, a 
Ferencvárosi Liliom Óvoda, a Ferencvárosi Méhecske 
Óvoda, a Ferencvárosi Napfény Óvoda, a 
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda valamint Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények részére a számlával 
igazolt pénzbeni ruházati hozzájárulást a 4/9/2020. 
számú előterjesztésben foglaltak alapján bruttó 
52.650,- forint/fő/év összegben határozza meg. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ 2020. január 1. napjától az általa fenntartott 
óvodákban a nem pedagógus besorolású dolgozókat 
a 4/9/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján 
havi bruttó 20.000 forint összegű 
többletjavadalmazásban részesíti. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ 2020. január 1. napjától a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézményekben felsőfokú végzettséggel 
rendelkező dolgozókat a 4/9/2020. számú 
előterjesztésben foglaltak alapján havi bruttó 10.000 
forint összegű többletjavadalmazásban részesíti. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ felkéri a Polgármestert, hogy a 
többletjavadalmazáshoz szükséges pénzügyi fedezet 
költségvetésben történő átcsoportosításáról 
gondoskodjon úgy, hogy a 6130. számú Céltartalék „2. 
sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedése” 
költségvetési sorról a 4/9/2020. számú 
előterjesztésben megjelölt intézmények költségvetési 
soraira, a 4/9/2020. számú előterjesztésben foglaltak 
alapján összesen 80.598.000,- forintot vezessen át.  
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
 

A 4/2020. költségvetési rendelet tartalmazza a 
kifizetéshez szükséges előirányzatokat. 

 
 
84/2020. (II.13.) sz. 
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Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 38/2020. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete, 
valamint a 38/2-3/2020. sz. előterjesztések szerinti 
tartalommal Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló …/2020. (…) rendeletét 
tervezetként elfogadja, és a kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
 

A rendelet tervezet kifüggesztésre került a 
kifüggesztési helyszíneken 2020. február 13-án. 

84/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79.§ (1) 
bekezdése szerint gondoskodjon a rendelettervezet 
hirdetmény útján történő közzétételéről az 
önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
A rendelet tervezet kifüggesztésre került a 
kifüggesztési helyszíneken 2020. február 13-án. 

92/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a FEV IX. Zrt. részére működésének közvetett 
költségeire a 2020. évre 808.270 eFt összegű 
támogatást nyújt, azzal, hogy a 2021. évre vonatkozó 
támogatási szerződés megkötéséig a 2020. évi 
támogatási összeg arányos összegének megfelelő 
támogatási előleget biztosít, mely a szerződés 
megkötésekor a támogatási összegbe beszámításra 
kerül, 
2./ a FEV IX. Zrt-vel az ingatlanok kezelése, 
üzemeltetése tárgyában létrejött közszolgáltatási 
szerződésében szereplő kompenzáció összegét 2020. 
évre vonatkozóan bruttó 410.779 eFt-ban határozza 
meg, 
3./ a FEV IX. Zrt-vel a parkolás tárgyában létrejött 
közszolgáltatási szerződésében szereplő 
kompenzáció összegét bruttó 419.100 eFt-ban 
határozza meg, 
4./ a FEV IX. Zrt-vel létrejött megbízási szerződésben 
szereplő megbízási díjat 2020. évre vonatkozóan 
bruttó 38.100 eFt-ban határozza meg, 
5./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési 
ütemezéseket meghatározza és az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelő támogatási szerződést 

 
 
 
A támogatási szerződés 2020. március 24-én 
megkötésre került. 
 
 
 
 
 
Az ingatlanok kezelése, üzemeltetése tárgyú 
közszolgáltatási szerződés 2020. március 24-én 
megkötésre került. 
 
 
A parkolás tárgyú közszolgáltatási szerződés 2020. 
március 24-én megkötésre került. 
 
A megbízási szerződés 2020. március 24-én 
megkötésre került. 
 
 
 
A kifizetések havonta folyamatosak.  
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megkösse, valamint a 2., 3. és 4. pontban 
meghatározott közszolgáltatási szerződéseket és a 
megbízási szerződést az ott meghatározottaknak 
megfelelően módosítsa. 
Határidő: 2020. február 13.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
93/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a FESZOFE Kft. részére tevékenysége fenntartása 
és folyamatos biztosítása céljából 2020. évre 350.160 
eFt összegű támogatást nyújt, azzal, hogy 2021. évre 
vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a 2020. 
évi támogatási összeg arányos összegének megfelelő 
támogatási előleget biztosít, mely a szerződés 
megkötésekor a támogatási összegbe beszámításra 
kerül, 
2./ a FESZOFE Kft-vel létrejött közszolgáltatási 
szerződésében szereplő kompenzáció összegét 2020. 
évre vonatkozóan bruttó 455.284 eFt-ban, az eseti 
megrendelésekre vonatkozó díjat pedig az alábbi 
bontásban bruttó 114.800 eF-ban határozza meg: 
- a városüzemeltetésért felelős iroda feladatkörébe 
tartozó – a szerződés 3.1. pont I., II. alpontjában foglalt 
– feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó 
minőségi és mennyiségi igényeire, valamint az 
önkormányzat közszolgáltató feladataihoz szorosan 
kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire bruttó 
46.040 eFt, 
- a vagyongazdálkodásért felelős iroda feladatkörébe 
tartozó – a szerződés 3.1. pont III. alpontjában foglalt 
– feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó 
minőségi és mennyiségi igényeire, valamint az 
önkormányzat közszolgáltató feladataihoz szorosan 
kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire bruttó 
68.760 eFt, 
azzal, hogy amennyiben a városüzemeltetésért felelős 
iroda vagy a vagyongazdálkodásért felelős iroda eseti 
megrendelései kimerítették az adott irodához tartozó 
keretösszeget, az eseti megrendelés megrendelhető 
és kifizethető a városüzemeltetésért felelős iroda és a 
vagyongazdálkodásért felelős iroda vezetőjének 
együttes hozzájárulásával a másik iroda 
rendelkezésre álló keretösszegének terhére, 
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési 
ütemezéseket meghatározza és az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelő támogatási szerződést 
megkösse, valamint a 2. pontban meghatározott 
közszolgáltatási szerződést az ott 
meghatározottaknak megfelelően módosítsa. 
Határidő: 2020. február 13. 

 
 
A támogatási szerződés 2020. március 24-én 
megkötésre került. 
 
 
A közszolgáltatási szerződés 2020. március 23-án 
megkötésre került. 
 
 
A szerződések megkötésre kerültek, a kifizetések 
havonta folyamatosak.  
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
94/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a FESZ Kft-vel létrejött feladatellátási 
szerződésben a 2020. évre vonatkozóan a kötelezően 
ellátandó feladatokra vonatkozó díjazás mértékét 
107.531 eFt-ban, míg az önként vállalt feladatokra 
vonatkozó díjazás mértékét 160.269 eFt-ban 
határozza meg, 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési 
ütemezést meghatározza és az 1. pontban 
meghatározott feladatellátási szerződést az ott 
meghatározottaknak megfelelően módosítsa. 
Határidő: 2020. február 13.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
 
A feladatellátási szerződés 2020. március 24-én 
megkötésre került.  
A szerződés megkötésre került, a kifizetés havonta 
folyamatos 

95/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás 
időpontját 2020. április 27-30. között határozza meg. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beíratást 
2020. április 27-30. között az alábbi időpontokban 
határozza meg:  
Táblázat a jegyzőkönyvben. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
3./ az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló 
fenntartói hirdetményt az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
4./ felkéri Polgármester Asszonyt, gondoskodjon a 
fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon 
történő közzétételéről 2020. március 27. napjáig. 
Határidő: 2020. március 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézményekbe – az engedélyezett létszám mértékéig 
– a felvétel folyamatosan történik. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 

 
Az intézmények részére a határozat megküldésre 
került 2020.03. 04-én. 
 
 
 
A Hirdetmény kiküldése 2020. május 04-én 
megküldésre került az intézmények részére. 
 
 
 
 
A Hirdetmény kifüggesztés céljából megküldésre 
került a Közszolgáltatási Iroda részére 2020. március 
5-én. 
 
A 7/2020. (III.25.) EMMI határozat alapján, módosult a 
2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás, 
mely alapján a beiratkozás megtörtént. 
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97/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 
bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehatásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva kinyilvánítja azt a szándékát, hogy 
legalább kétharmados nevelőtestületi egyetértés 
esetén a Ferencvárosi Csudafa Óvoda vezetőjét, 
Surmanné Keztyűs Tündét, a Ferencvárosi Kicsi Bocs 
Óvoda vezetőjét, Nagyné Dobó Erikát valamint a 
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda vezetőjét, Vajasné 
Kabarecz Ágnest pályázati eljárás lefolytatása nélkül 
kész megbízni újabb (első megbízás 
meghosszabbítása) 5 évre magasabb vezetői 
feladatok ellátásával. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az ismételt magasabb vezetői 
megbízás kapcsán a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében, 
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehatásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott 
nevelőtestületi vélemény beszerzéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2020. március 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 

 
1-2./ A Ferencvárosi Kicsi bocs Óvoda Nevelőtestülete 
2020. március 24. napján 13:00 órára, a Ferencvárosi 
Csudafa Óvoda 2020. március 26. napján 13:00 órára, 
és a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2020. március 27. 
napján 10:00 órára tervezte a Nevelőtestületi 
értekezletet az újabb 5 évre szóló – nyilvános pályázat 
kiírása nélkül – óvodavezetői (magasabb vezetői) 
megbízással kapcsolatos vélemény kialakítása 
érdekében. 
A Nevelőtestületi értekezletek a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel egyik nevelési 
intézmény sem tudta megtartani. 
 
A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda a nevelőtestületi 
titkos szavazást 2020. május 11. napján tartotta meg, 
a szavazásban 17 fő vett részt, melynek eredménye 6 
igen szavazat, 11 nem szavazat, 0 érvénytelen 
szavazat.  
Vagyis a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda jelenlegi 
óvodavezetője Vajasné Kabarecz Ágnes újabb 5 évre 
szóló óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízása 
tárgyában nem kapta meg a kétharmados 
Nevelőtestületi egyetértést. 
 
A Ferencvárosi Csudafa Óvoda a nevelőtestületi titkos 
szavazást 2020. május 12. napján tartotta meg, a 
szavazásban 14 fő vett részt, melynek eredménye 13 
igen szavazat, 0 nem szavazat, 1 érvénytelen 
szavazat. 
Vagyis a Ferencvárosi Csudafa Óvoda jelenlegi 
óvodavezetője Surmanné Keztyűs Tünde újabb 5 évre 
szóló óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízása 
tárgyában megkapta a kétharmados Nevelőtestületi 
egyetértést. 
 
A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda a nevelőtestületi 
titkos szavazást 2020. május 11. napján tartotta meg, 
a szavazásban 16 fő vett, részt melynek eredménye 
16 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 érvénytelen 
szavazat. 
Vagyis a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda jelenlegi 
óvodavezetője Nagyné Dobó Erika újabb 5 évre szóló 
óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízása 
tárgyában megkapta a kétharmados Nevelőtestületi 
egyetértést. 
 
A 240/2020. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. 
pontjában foglaltak értelmében a Ferencvárosi 
Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásra 
vonatkozó magasabb vezetői pályázat 2020. június 2. 
napján a KÖZIGÁLLÁS és az Önkormányzat 
honlapján megjelent. 
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A 342/2020. (VI.17.) számú önkormányzati 
határozattal Nagyné Dobó Erika 2020. augusztus 1. 
napjától 2025. július 31. napjáig tartó, 5 éves 
határozott időtartamra a Ferencvárosi Kicsi Bocs 
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásra magasabb 
vezetői megbízást kapott. 
Nagyné Dobó Erika illetménye a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
irányadó rendelkezései alapján bruttó 565.820,- Ft. 
Az illetményének a magasabb vezetői pótlék része és 
a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, 
kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára 
került megállapításra. A minőségi munka alapján járó 
többletdíjazás 2020. november 30. napjáig került 
megállapításra. 
 
A 341/2020. (VI.17.) számú önkormányzati 
határozattal Surmanné Keztyűs Tünde 2020. 
augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig tartó, 5 
éves határozott időtartamra a Ferencvárosi Ugrifüles 
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásra magasabb 
vezetői megbízást kapott. 
Surmanné Keztyűs Tünde illetménye a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján 
bruttó 586.830,- Ft. 
Az illetményének a magasabb vezetői pótlék része és 
a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, 
kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára 
került megállapításra. A minőségi munka alapján járó 
többletdíjazás 2020. november 30. napjáig került 
megállapításra. 

 
98/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ a Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány a 48/2020. 
számú előterjesztés mellékletében szereplő kérelmét 
támogatja, a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 
költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú 
„Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi 
feladatok” költségvetési sora feletti rendelkezési jogát 
eseti jelleggel magához vonja, és az Alapítvány 
részére 60.000,- Ft támogatást nyújt az 
előterjesztésben szereplő program megvalósítására a 
költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
 

A szerződés aláírásra került 2020. február 28. napján. 
A támogatási szerződés szerinti összeg 2020. március 
25-én elutalásra került. 
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2./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy 
gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges 
szerződések megkötéséről. 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

99/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. 
évi munkájáról szóló beszámolót. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi 
munkájáról szóló beszámoló 2020. február 13. napján 
elfogadásra került, a határozat egyéb intézkedést, 
végrehajtást nem igényelt. 

100/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy - az együttműködési megállapodás 
szükségszerű módosítását/megkötését követően - 
hozzájárul a STÚDIÓ „K” Alapítvány által bérelt 
Budapest, IX. Ráday u. 32. földszint III. sz. alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 
2023. február 28. napjáig szóló 
meghosszabbításához, a bérleti díjat 120.000 Ft/hó + 
ÁFA, valamint a mindenkori közös költség összegében 
állapítja meg. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 

 
 

A bérleti szerződést 2020.02.28-án módosítottuk. 

101/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy - együttműködési megállapodás szükségszerű 
módosítását/megkötését követően - hozzájárul a 
STÚDIÓ „K” Alapítvány által bérelt Budapest, IX. 
Ráday u. 32. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2023. február 
28. napjáig szóló meghosszabbításához, a bérleti díjat 
20.000 Ft/hó + ÁFA, valamint a mindenkori közös 
költség összegében állapítja meg. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
A bérleti szerződés módosítása 2020.02.28-án 
megtörtént. 

107/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyi 
Krisztina polgármester 2020. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
Táblázat a jegyzőkönyvben. 
Határidő: 2020. február 13. 

 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének döntésében 
foglaltak szerint Baranyi Krisztina polgármester 
szabadságolási ütemtervét nyilvántartásba vettük. 
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Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2020. évi szabadság 
igénybevételéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a 
jegyzőt, hogy a szükséges ügyviteli feladatokkal 
kapcsolatos intézkedést tegye meg. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 

110/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
Budapest Főváros Önkormányzatát az Üllői út (Kálvin 
tér – Ferenc körút közti szakaszának) és a Közraktár 
utca BKK 2020-as tervezési címlistában történő 
előresorolására. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A felkérő levél megküldésre került 2020.03.30-án a 
Budapest Főváros Önkormányzatához. 

111/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
Budapest Főváros Önkormányzatát az Üllői út (Kálvin 
tér – Ferenc körút közti szakaszának) és a Közraktár 
utca BKK 2020-as tervezési címlistában történő 
előresorolására. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 
 
A felkérő levél megküldésre került 2020.03.30-án a 
Budapest Főváros Önkormányzatához. 

114/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a GEOS Project Development Kft. (székhelye: 
1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.) kérelmét 
elutasítja, és a Kp/9370-2/2019/XXX számú 
polgármesteri döntést helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Az ügyfél tájékoztatása e-mailen megtörtént 2020. 03. 
03-án. 
 
 

 

115/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a GEOS Development Holding Kft. (székhelye: 
1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.) kérelmét 
elutasítja, és a Kp/9364-8/2019/XXX számú 
polgármesteri döntést helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Az ügyfél tájékoztatása e-mailen megtörtént 2020. 03. 
03-án. 



12 
 

 
 

116/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a GEOS Invest Hungária Kft. (székhelye: 1053 
Budapest, Ferenciek tere 7-8.) kérelmét elutasítja, és 
a Kp/15996-3/2019/XXX számú polgármesteri döntést 
helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
Az ügyfél tájékoztatása e-mailen megtörtént 2020. 03. 
03-án. 

120/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel 
magához vonja a Városgazdálkodási Bizottságnak a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 
4.§ (2) bekezdésében és a 15.§ (5) bekezdés a) pont 
ab) alpontjában foglalt hatáskörét és úgy dönt, hogy a 
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (38086/65) és 
(38086/67) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Hajóállomás u. összesen 2.860 m2-es területére 
forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási 
terület kialakítására, teljes útlezárás a déli összekötő 
vasúti Duna-híd korszerűsítéséhez kapcsolódó 
felvonulási terület és kiszolgáló útvonal biztosítása 
céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak 
kötelező betartása mellett 2020. március 02. napjától 
2020. november 30. napjáig terjedő  időszakra a 
közterület-használathoz 5%-os díjkedvezmény mellett 
járul hozzá. A rendelet alapján a fizetendő közterület 
használati díja bruttó 560.560,- Ft/nap 95 %-a. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
A megállapodás aláírásra került 2020. 02. 28-án. 

121/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban a 2020. évben  
a nyári időszakban 2020. augusztus 10. napjától 2020. 
augusztus 19. napjáig (8 munkanap) terjedő 
időszakra, 
a téli időszakban 2020. december 28. napjától 2020. 

 
 
A 2020. augusztus 10 - 2020. augusztus 19-ig, és a 
2020.december 28. december 31. napjáig tartó 
igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot a 
Hivatal épületében kihelyezett tájékoztató anyagok 
útján értesítjük. 
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december 31. napjáig (4 munkanap) terjedő időszakra  
igazgatási szünetet rendel el. 
Határidő: 2020. február 13. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

122/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a 
zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt 
a szükséges munkaszervezési intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2020. június 30., illetve 2020. december 10. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

A 2020. augusztus 10 - 2020. augusztus 19-ig, és a 
2020.december 28. december 31. napjáig tartó 
igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot a 
Hivatal épületében kihelyezett tájékoztató anyagok 
útján értesítjük. 

123/2020. (II.13.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a 
lakosságot és a társhatóságokat előzetesen 
tájékoztassa. 
Határidő: 2020. június 30., illetve 2020. december 10. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatalban elrendelt igazgatási 
szünetről, az igazgatási szünet időtartamára 
szervezett ügyeleti ügyfélfogadásról az ügyfeleket 
hirdetmény útján, a Ferencváros c. kerületi újság, 
valamint az Önkormányzat honlapján keresztül 
értesítjük. 

 
Budapest, 2020. szeptember 3.     

 
 
 

Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 
címzetes főjegyző 


