211/4/2014.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet (a továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. §
A R. 1. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő. A Képviselő-testület
tisztségviselőinek névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

tagjainak és

2. §
(1) A R. 3. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A Képviselő-testület ellátja a jogszabályokban meghatározott kötelező és a (2) bekezdés
szerinti önként vállalt feladatait.
(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal
más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat
mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és
hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön
források terhére lehetséges. Az önként vállalt feladatok jegyzékét a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(2) A R. 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(4) A Képviselő-testület - törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a
polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására
ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az
átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
(3) A 3. § (5) – (6) bekezdése hatályát veszti.

3. §
A R. 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az
alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.
4. §
A R. 13. § (8) bekezdésének h) pontja, valamint a (9) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.

5. §
A R. 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A sürgősségi javaslatot a jegyző részére, írásban kell leadni, ahol az átvitel időpontját a
sürgősségi indítványra rá kell vezetni.
6. §
(1) A R. 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 8. napon 12.00 óráig írásban kell benyújtani
a Jegyző részére. A határidőn túl leadott előterjesztések a Polgármester és a Jegyző együttes
engedélyét követően vehetők napirendre.
(2) A R. 15. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület ülésén csak az e rendeletben foglalt szabályoknak valamint az (5)
bekezdés szerinti polgármesteri és jegyzői intézkedéseknek megfelelően elkészített és
benyújtott előterjesztések tárgyalhatók.
7. §
A R. 21. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az interpellációt az ülés napját megelőzően legalább 5 (öt) munkanappal a Polgármester
részére kell írásban személyesen vagy elektronikus úton benyújtani. A határidő elmulasztása
esetén az interpellációt a Képviselő-testület – a válaszadó döntésének megfelelően – az adott
vagy a következő ülésén tárgyalja meg.
8.§
A R. 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az (1) bekezdés a) pontja szerinti módosító indítványokat legkésőbb az ülést megelőző 2.
napon ki kell küldeni, a b) és c) pontok szerinti módosító indítványokat az ülést megkezdését
megelőzően ki kell osztani.

9. §
A R. 27. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Minősített többséget igénylő döntés esetén a javaslat elfogadásához a megválasztott
képviselők több, mint felének, 9 főnek az igen szavazata szükséges. a minősített szavazati
többséget igénylő döntések jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.
10. §
(1) A R. 31. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület önkormányzati hatósági határozatot hoz az önkormányzati hatósági
ügyben.
(2) A R. 31. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzati rendelet és a normatív határozatot 4. számú melléklet szerinti közzétételi
helyszíneken kifüggesztéssel kell kihirdetni, valamint meg kell jelentetni az önkormányzat
honlapján.
11. §
A R. 32. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A
jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön
jegyzőkönyvet kell készíteni.
12. §
A R. 35. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával
keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
(2) Az önkormányzati képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a
választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak.
13. §
A R. 36. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzati képviselő:
a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;
b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság
elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb
harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni;

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;
d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy
zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az
önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja
felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a jegyzőnek - a
képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;
e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű
ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül
érdemi választ kell adni;
g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén felmentést
élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek
alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselőtestület átalányt is megállapíthat;
h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy
az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv,
valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét
az önkormányzat biztosítja;
i) kérheti a Polgármesteri Hivataltól – a jegyzőn keresztül – a képviselői munkájához
szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést, a Polgármesteri Hivatal munkatársai –
munkaidő időtartama alatt – az önkormányzati vagy állampolgárt érintő közérdekű ügyben
eljáró képviselőt soron kívül fogadják;
j) megbízatásának időtartamára jogosult a külön rendeletben meghatározott juttatásokra
k) jogosult – a Képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján – külföldi
kiküldetésen részt venni.
(2) Az önkormányzati képviselő köteles:
a) köteles a testületi üléseken megjelenni, a Képviselő-testület munkájában és döntéshozatali
eljárásában részt venni;
b) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által
szervezett képzésen;
c) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal
tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről;
d) a tudomására jutott szolgálati vagy hivatali titkot megőrizni
e) előzetesen indoklással bejelenteni a Képviselő-testületi vagy bizottság üléséről való
távolmaradását.
14. §

(1) A R. 37. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A frakciók működésének személyi (1 fő titkár frakciónként) és tárgyi feltételeit az
önkormányzat biztosítja.
(2) A R. 37. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A frakció megalakulását a megalakulástól számított 15. napon belül kell a polgármesternek
írásban bejelenteni. A bejelentett frakciók listáját az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3)A R. 38. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A jegyző gondoskodik arról, hogy a bizottságok a bizottsági munkához szükséges adatokat
megkapják, biztosítja a szakiroda részvételét a bizottsági üléseken.
15. §
(1) A R. 38. (3) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
A bizottságok átruházott hatásköreit a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2)A R. 39. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület állandó bizottságainak főbb feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
16. §
(1) A R. 40. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a
polgármester.
(2) A R. 40. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsorát a 7. számú melléklet tartalmazza.
17. §
(1) A R. 41. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és
határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság
üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a

jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a
jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak.
(2) A R. 43. §-a az alábbiakkal egészül ki:
A részönkormányzat főbb feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
18. §
A R. 46. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A polgármester összeférhetetlenségére és annak megállapítása esetén követendő eljárásra a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
19. §
(1) A R. 47. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
(1) A polgármester az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos
feladatai:
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri
hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt;
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a
közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a
döntések előkészítésében és végrehajtásában;
c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a
jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;
d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására;
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
f) pályázat alapján, határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt;
g) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
h) a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára az aljegyző(ke)t;
i) egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben – a polgármesteri hivatal
köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez,
felmentéséhez, jutalmazásához;
j) a jegyzővel közösen rendelkezik – a jogszabályok keretei között – az ideiglenes külföldi
kiküldetés rendjéről, dönt a szakmai kiküldetésben részt vevő személyekről, szakmai kiküldetés
esetén az illetékes bizottság vagy felügyelő bizottság véleményének figyelembe vételével;
k) engedélyezi a jegyző és az aljegyző kiküldetését
l) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati
intézményvezetők tekintetében.

m) szervezi a kerületfejlesztés, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó feladatok
megoldását
n) szabályozza és megteremti az ellenőrzési feladatok ellátásának feltételeit és biztosítja ezen
feladatok folyamatos ellátását, megteszi a vizsgálati megállapítások alapján a szükséges
intézkedéseket,
o) a Képviselő-testület elé terjeszti a – vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal és
határidőben – a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendeletet és a zárszámadást.
(2) A polgármester Képviselő-testület és bizottságok munkájával kapcsolatos feladatai:
a.) összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet
b) segíti a képviselők munkáját
c) amennyiben a Képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja,
ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint az Mötv. 70. § (1)
bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal
kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül
nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül
minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselőtestület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.
d) indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon
belül
e) felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az
ellentétes a Képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A
felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén határoz.
f) biztosítja a bizottságok rendszeres tájékoztatását
(3) A polgármester egyéb feladatai:
a) dönt a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról;
b) dönt Ferencváros díszpolgárai temetési költségeihez történő hozzájárulásról;
c.) dönt a költségvetési fedezetet nem igénylő együttműködési megállapodások megkötéséről,
szándéknyilatkozatok kiadásáról;
d) dönt az önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról
e) dönt a legfeljebb 2 millió forint önerőt igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben az
önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll;
f) önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról,
döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet;
g) dönt pályázathoz kapcsolódó, költségvetési fedezetet nem igénylő esetekben a támogatási
szerződések módosításáról;
h) gyakorolja – a frakciókkal történő egyeztetést követően – a köznevelési törvény alapján a
működtetőt megillető véleményezés jogát;
i) állami kitüntetésre vonatkozó javaslatot tesz a kitüntetés témája szerint érintett, az
önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő intézmények vagy az önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői javaslatainak figyelembe vételével;
j) az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás kivételével, dönt az egyedi
kérelmen alapuló, az államháztartáson belülre, vagy a polgármesteri feladatok ellátására
elkülönített keret terhére történő támogatási szerződések megkötéséről.

(2) A R. 47. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében vagy határozatában a polgármesterre
ruházhatja. A polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét a 8. számú melléklet
tartalmazza.
20. §
A R. 50. §-a az alábbiak szerint módosul:
A jegyző:
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal
köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat az aljegyző tekintetében;
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának
ülésén;
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a
döntésük, működésük jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési
nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló
törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást
követően törli azokat;
l) elkészíti az önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetésről szóló koncepciót,
a költségvetési és a kapcsolódó rendeletek tervezeteit, a zárszámadás tervezetét, melyet a
polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé;
m) gondoskodik a belső ellenőrzés működtetéséről
n) állást foglal a Képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések törvényességéről
o) gondoskodik az önkormányzati rendeletek, az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati
normatív határozatok kihirdetéséről
21. §
A R. 51-52 §-ai hatályukat vesztik.
22. §
(1) A R. 53. §-a és címe az alábbiak szerint módosul:

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati költségvetési szervek
53. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt ,
hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
(2) A polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
(3) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére és a működésére vonatkozó szabályokat a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.
(4) A Polgármesteri Hivatal segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját a
jogszabályokban valamint az együttműködési megállapodásban foglalt módon.
(5) A Polgármesteri Hivatal vezető állású tisztségviselői: az irodavezetők és az irodavezetőhelyettesek.
(2) Az 54. § címe hatályát veszti, szövege pedig az alábbiak szerint módosul:
54. § A Képviselő-testület határozatával az önkormányzati feladatok ellátására költségvetési
szervet alapíthat, tarthat fenn. Az általa alapított, illetve fenntartott költségvetési szervet
megszüntetheti, átszervezheti a jogszabályokban foglalt szabályok szerint. A költségvetési
szervek jegyzékét a 9. számú. melléklet tartalmazza.
23. §
A R. 56-59. §-ai hatályukat vesztik.
24. §
(1)A R. 61. §-a az alábbiak szerint módosul:
Az SZMSZ mellékletei:
1. számú melléklet: A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzéke
2. számú melléklet: Az önként vállalt feladatok jegyzéke
3. számú melléklet: A minősített szavazati többséget igénylő döntések jegyzéke
4. számú melléklet: A közzétételi helyszínek
5. számú melléklet: A bejelentett frakciók listája
6. számú melléklet: A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb
feladatai
7. számú melléklet: A Képviselő-testület állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak névsora
8. számú melléklet: A polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke
9. számú melléklet: A költségvetési szervek és gazdasági társaságok jegyzéke
(2) A R. 62. §-a hatályát veszti.

25. §
(1) Jelen rendelet 1. számú melléklete lép a R. 1. számú melléklete helyébe.
(2) Jelen rendelet 2. számú melléklete lép a R. 2. számú melléklete helyébe.
(3) Jelen rendelet 3. számú melléklete lép a R. 3. számú melléklete helyébe.
(4) Jelen rendelet 4. számú melléklete lép a R. 4. számú melléklete helyébe.
(5) Jelen rendelet 5. számú melléklete lép a R. 5. számú melléklete helyébe.
(6) A R. kiegészül jelen rendelet 6., 7., 8., és 9. számú mellékletével.
(7) Jelen rendelet a kihirdetés követő 8. napon lép hatályba.

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
aljegyző

Döntési javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendeletét.

1. számú melléklet

A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névsora

Dr. Bácskai János – polgármester
Kállay Gáborné - alpolgármester
Zombory Miklós - alpolgármester
Baranyi Krisztina
Fröhlich Péter
Görgényi Máté
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Illyés Miklós
Intzoglu István
Jancsó Andrea
Kulpinszky Eleonóra
Mezey István
Mészáros László
Pál Tibor
Sajó Ákos

Szilágyi Zsolt

2. számú melléklet
A Képviselő-testület önként vállalt feladatai
1. Egészségügy, szociálpolitika
a) járó beteg szakellátás (23/2013.(I.31.) sz. KT. határozat)
b) közhasznú foglalkoztatás és megváltozott munkaképességű emberek munkalehetőségének
biztosítása (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
c) hajléktalanok, állami gondozottak, intézményi dolgozók elhelyezése (7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet),
d) karácsonyi támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 31. §),
e) gyermekétkeztetési támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 33. §)
f) mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása (26/2013.(XII.17.) önk.
rendelet 38. §)
g) nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata
(26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 39. §)
h) tanulóbérlet biztosítása (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 40. §)
i) Ferencvárosi Idősügyi Tanács működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
j) helyi fűtéstámogatás (26/2013. (XII. 17.) önk. rendelet 14.§),
k )jogosítvány, nyelvvizsga és tankönyv támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 34. §)
l) oktatási támogatás, (taneszköz és tankönyv biztosítása) (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 42.
§)
m) lakbértámogatás (26/2013. (XII. 17.) önk. rendelet 16.§)
n) gyógyszertámogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 23. §),
o) méltányossági közgyógyellátás (26/2013. (XII.17.) önk. rendelet 22. §)
p) élelmiszer támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 31/A.§ (1) bek.)
q) HPV elleni védőoltás biztosítása (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 41. §),
r) születési és életkezdési támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 32. §)
s) iskolakezdési támogatás (26/2013. (XII. 17.) önk. rendelet 31/B. §)
t) lakhatást segítő támogatás (26/2013. (XII. 17.) önk. rendelet 38/A. §)

u) a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás, rota vírus okozta
hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások
biztosítása (26/2013 (XII. 17.) önk. rendelet 41/A §)
2. Közneveléshez kapcsolódó feladatok
a) „Kifli” program (18/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat, 111/2014.(V.15.) sz. KT
határozat)
b) gyermek és ifjúsági táborok üzemeltetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

3. Kommunikáció
a) 9. Tv működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
b) Ferencváros Újság (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
4. Rendészet
a) Közterület-felügyelet működtetése (3/2014. (I. 28.) önk. rendelet)
b) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésében való részvétel (111/2014.(V.15.) sz. KT.
határozat)
5. Kultúra
Pinceszínház működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
6. Egyéb
a) Ferenc busz működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
b) IX. ker. Rendőrkapitányság és a KLIK részére lakások biztosítása (7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet),
c) Lakóház-felújítási támogatás (30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet)
d) Lakásnyilvántartási kérelmek befogadása, és ez alapján lakások pályázat útján történő
bérbeadása (7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet)
e) postai szolgáltatás biztosítása a Bakáts téren és az Aszódi lakótelepen (111/2014.(V.15.) sz.
KT. határozat)
f) Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT.
határozat)

3. számú melléklet
A minősített többséget igénylő döntések jegyzéke
Képviselő-testület:
Az Mötv. előírásai alapján
1) rendeletalkotás (42.§ 1. pont),
2) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;(42.§ 2. pont),
3) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történő kiválás; (42.§ 5. pont),
4) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;(42.§ 6. pont),
5) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;(42.§ 7. pont),
6) önkormányzati képviselő kizárása (50.§),
7) összeférhetetlenség megállapítása (50.§),
8) méltatlanság megállapítása (50.§),
9) a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés (50.§),
10) az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendelése (50. §.),
11) a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlásának kimondása (55.§ (1)
bekezdés),
12) az Mötv. 68.§ (1) bekezdése alapján polgármester által kezdeményezett ismételt tárgyalás
során hozott döntés (68.§ (1) bekezdés)
13) önkormányzati társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez szükséges döntés (88.§ (2) bekezdés)
14) önkormányzati társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról szóló döntés (89.§ (2)
bekezdés)
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.)rendelet alapján
15)
a képviselők által kezdeményezett vita-lezárás alkalmával történő döntés arról, hogy
csak az addig szólásra jelentkezett képviselők vagy frakciónként egy-egy tag szólalhat fel (23.
§ (2) bekezdés),

16) bármely képviselő által indítványozott, vita újbóli megnyitásáról szóló döntés (23.§ (5)
bekezdés),
17) testületi ülés elnapolása (26.§ (2) bekezdés),
18) zárt ülés elrendeléséről a vagyonával való rendelkezés, valamint az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor,ha a zárt ülés feltételei fennállnak
(28. § (7) bekezdés b) pont),
19) arról szóló döntés, hogy a rendeletét ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja
meg (31. § (7) bekezdés),
20) bizottságok elnökének, tagjainak megválasztása és felmentése (40.§ (1) bekezdés),
21) polgármester által kezdeményezett ismételt tárgyalás során hozott döntés (47.§ (2)
bekezdés c) pont),
22) alpolgármester választása, megbízásának visszavonása (48.§ (1) bekezdés),
Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
25/2012. (VII.16.) rendelet alapján
23) kitüntetés adományozása és visszavonása (13.§ (2) bekezdés).
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) rendelet alapján
26) 5 millió Ft értékhatár felett jogszabály, vagy szerződés alapján az önkormányzatot
megillető követelés elengedése, mérséklése, jogviták esetén peres és peren kívüli egyezség
megkötése(11. § (1) bekezdés c) pont),
27) A forgalomképtelen önkormányzati vagyontárgyak feletti, 21/2012. (VI.12.) rendelet 12.§
(1) bekezdés szerinti tulajdonosi jogok gyakorlása a 13. § -ban szabályozott esetek kivételével
(12. § (3) bekezdés),
28) 90 millió Ft értékhatár felett korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon,
elidegenítése, megterhelése, vagy gazdasági társaságba való bevitele a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel (14. § (1) bekezdés c) pont)
29) 90 millió Ft értékhatár felett a forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítése,
cseréje, megterhelése, gazdasági társaságba való bevitele (15. § (1) bekezdés c) pont és 15.§
(2) bekezdés),
30) A polgármester éves elidegenítési címjegyzékre vonatkozó javaslatának elfogadása és
módosítása (15. § (3) bekezdés).
31) Az 5 millió forintot meghaladó valamint 90 millió Ft értékhatár felett az önkormányzati
tulajdonban álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői

jog ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes átengedés szabályairól szóló döntés (17.§ (5)
bekezdés c) pont)
A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján
32) helyiség pályázat nélküli bérbeadása az önkormányzat által alapított alapítványoknak,
gazdasági társaságoknak, közhasznú társaságoknak (21. § (1) bekezdés a) pont).
33) tevékenység folytatásának közérdekűvé nyilvánítása (21.§ (1) bekezdés b) pont),
34) bérleti díj mérséklése, szüneteltetése (24.§ (3) bekezdés),
35) üres lakások, lakrészek esetén a forgalmi-értéktől való eltérés (27.§ (2) bekezdés)
36) elidegenítési tilalom alá tartozó helyiség elidegenítése. (32. § (2) bekezdés),
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2/1992. (III.03.) rendelet alapján
37) a nem kötelezően kiírandó népszavazás elrendelése (8.§ (2) bekezdés).
Bizottságok
Gazdasági Bizottság
A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján
1.) lakás bérbeadása szociálisan rászorult kérelmezők részére (4.§ (4) bekezdés)
2.) önkormányzatnál és intézményeinél, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságoknál dolgozók elhelyezése munkaviszony fennállásáig (9.§ (6) bekezdés)
3.) a kerületi rendőrkapitányságnál dolgozók elhelyezése munkaviszony fennállásáig (9.§ (7)
bekezdés)
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) rendelet alapján
4.) 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig jogszabály, vagy szerződés
alapján az önkormányzatot megillető követelés elengedése, mérséklése, jogviták esetén peres
és peren kívüli egyezség megkötése (11.§ (1) bekezdés b.) pontja)
5.) 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig korlátozottan forgalomképes
önkormányzati vagyon elidegenítése, megterhelése, vagy gazdasági társaságba való bevitele
(14.§ (1) bekezdés b) pont)

6.) 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig a forgalomképes
önkormányzati vagyon elidegenítése, cseréje, megterhelése, gazdasági társaságba való
bevitele (15.§ (1) bekezdés b) pont és 15.§ (2) bekezdés)
7.) 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig az önkormányzati tulajdonban
álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői jog
ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes átengedés szabályairól szóló döntés (17.§ (5)
bekezdés b) pont)
Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján
1.) lakás bérbeadása állami gondozottak részére (4.§. (5) bekezdés)

4. számú melléklet
A közzététel helyszínei
1. Ferencvárosi Önkormányzat honlapja
2. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati iroda (Bp. IX. ker. Bakáts tér 14.)

5. számú melléklet
A bejelentett frakciók listája
1. Magyar Szocialista Párt Frakciója
2. Ferencvárosi Polgári Frakció

6. számú melléklet
A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai
Állandó bizottságok feladatai
I.
Valamennyi bizottság általános feladatai
a) előkészíti szakterületén a Képviselő-testület döntéseit, a munkatervben számára
meghatározott témákban előterjesztést nyújt be,
b) közreműködik a szakterületét érintő önkormányzati rendeletek előkészítésében. A
Képviselő-testület elé rendelet-tervezetet csak az érintett bizottság véleményével
együtt lehet előterjeszteni,
c) ellenőrzi a szakterületén a Képviselő-testület hivatalának a Képviselő-testület döntései
előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját. Kezdeményezheti a
polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében az önkormányzati érdek
sérelmét vagy a szükséges intézkedések elmulasztását észleli,
d) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
e) javaslatot tesz a szakterületét érintő költségvetési előirányzatokra, azok
megváltoztatására,
f) önállóan gazdálkodik a költségvetési rendeletben a bizottság hatáskörébe utalt feladat
ellátására szolgáló, illetve pályázati célú pénzeszközökkel,
g) közreműködik a szakterületéhez tartozó önkormányzati költségvetési szervek
hatékony működtetésében és továbbfejlesztésében, részt vesz a tervek kidolgozásában
és figyelemmel kíséri végrehajtásukat,
h) figyelemmel kíséri a szakterületén az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló
szervezetek tevékenységét,
i) véleményezi szakterületén kitüntető cím adományozását és visszavonását,
j) véleményezi a szakterületét érintő közbeszerzési ajánlati felhívás tartalmát,
k) véleményezi a szakterületét érintő Európai Uniós pályázatokat,
l) egyes ellenőrzések, vizsgálatok elvégzésére, átfogó közérdekű témákat érintő
állásfoglalások kialakítására albizottságot hozhat létre,
m) önálló kapcsolatot létesíthet és tarthat fenn más önkormányzatok bizottságaival és
egyéb szakterületéhez tartozó intézményekkel és szervezetekkel,
n) hozzájárul a bizottság szakterületét érintő építési beruházások lebonyolításánál a
műszaki tartalom csökkentéséhez.
o) dönt a szakterületén működő költségvetési szervek SZMSZ-ének elfogadásáról.
II.
Egyes állandó bizottságok feladatai
1.) Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság
a) állást foglal összeférhetetlenségi, mentelmi ügyekben,

b) a bizottság által elfogadott szabályzat szerint kezeli a polgármester, az
alpolgármesterek, a képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok
vagyonnyilatkozatait, a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről
tájékoztatja a Képviselő-testületet, véleményt nyilvánít a polgármester, az
alpolgármesterek fizetés nélküli szabadság kérelméről,
c) javaslatot tesz a polgármester, a főállású alpolgármesterek javadalmazására.
d) Meghatározza a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, valamint a
bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozata nyilvántartásának,
ellenőrzésének, továbbá az ezzel kapcsolatos eljárásnak a részletes szabályait és
lefolytatja a szabályzat szerinti eljárást.
2.) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
a) részt vesz a költségvetés előkészítésében, írásban véleményezi a költségvetési
koncepciót, a költségvetés tervezetét,
b) ellenőrzi a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók elkészítését, véleményezi a
beszámolókat,
c) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés- csökkenés) alakulására,
d) állást foglal a pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan, véleményezi és ellenőrzi a
benyújtáshoz, illetve végrehajtáshoz szükséges anyagi fedezet biztosítását,
e) vizsgálja a hitelek felvételét, az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét,
f) figyelemmel kíséri a helyi adózás tapasztalatait, véleményezi a helyi adókról szóló
rendeletek tervezeteit,
g) véleményezi a könyvvizsgáló jelentését, a konszolidált mérleget és annak valódiságát,
h) javaslatot tesz a revizorok és a belső ellenőr munkaprogramjára, véleményezi éves
beszámolóikat,
i) ellenőrzi az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának tisztaságát és
jogszerűségét, különösen az összeférhetetlenséget eredményező vagyongazdálkodási
és közbeszerzési helyzetek elkerülésének garanciáit,
j) önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezheti, ha az önállóan működő és
gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerv tartozásállománya meghaladja az
önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket és időtartamot,
k) javaslatot tehet az európai integráció kapcsán az önkormányzatra háruló szervezeti,
illetve jogszabályi változások szükségességéről, figyelemmel kíséri a végrehajtást,
l) kezdeményezheti az európai integrációval kapcsolatos szakmai programokon,
továbbképzéseken való részvételt,
m) véleményezi az építési beruházások címjegyzékének a tervezetét,
n) véleményezi a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott
pénzbeli hozzájárulás ellentételezését a sporttámogatások esetén.

3.) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
a) Testületi döntésre előkészíti:
aa) az egészségügyi, szociális, köznevelési és sport (a továbbiakban: szakterület) feladatokkal
összefüggő képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására vonatkozó előterjesztéseket,
egyéb előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,
ac) az egészségügyi alap- és járó betegellátás, valamint a szociális és gyermekvédelmi
ellátások korszerűsítésével kapcsolatos javaslatokat,
ad) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítésére és felülvizsgálatára vonatkozó
előterjesztéseket,
ae) az Önkormányzat éves gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
értékelést.
b) A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi
előterjesztésekre
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által
finanszírozott pályázatok benyújtására,
bc) a család- és gyermekvédelem helyi teendőinek meghatározása érdekében, különös
tekintettel - a hátrányos helyzetűek és veszélyeztettek védelmére,
bd) az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás csökkentésére, visszaszorítására,
be) az állami gondozásból kikerült fiatalok elhelyezésére,
bf) létfenntartásában veszélyeztetett kérelmező esetén javaslatot tehet temetési segély
megállapítására,
bg) az esélyegyenlőségi program elfogadására,
bh) a szakterületén lévő ágazatokban dolgozók továbbképzésére, - a korszerű nevelési,
oktatási módszerek széleskörű alkalmazására,
bi) a diákönkormányzatok megalakulására és működésére,
bj) szakterületet érintő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolójának és
üzleti tervének elfogadása,
bk) a megemlékezések műsoráról,
bl) a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, a „Pro Facultate Ferencváros” díj, a „Humanitas
Ferencváros” díj,
és a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására vonatkozó
előterjesztésre,
bm) a szociális ellátásra szorulók tájékoztatására javaslatot tesz közzétenni.
c) A bizottság véleményezi:
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési
jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben,
cb) állást foglal a helyi kommunikációs ügyekben,
cc) a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott pénzbeli hozzájárulás
ellentételezését a sporttámogatások esetén,
cd) az adott évben indítandó óvodai csoportok számát, átlaglétszámát, valamint az
átlaglétszámtól illetve a maximális létszámtól való eltérést,

ce) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét,
d) A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását,
db) a szakterületeihez tartozó intézmények tanévkezdését,
dc) a sport célú támogatások, pályázati források, alapok felhasználását,
dd) figyelemmel kíséri a kerületi sportlétesítményekben folyó tevékenységet, részt vesz a
sport feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásában,
de) és beszámoltatja a támogatott sportszervezeteket a támogatás felhasználásáról,
e.)A bizottság beszámol éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak
szerint.
f.)A bizottság dönt
fa) a szakterületén működő intézmények szakmai programja, házirendje [1993. évi III. tv.
(Szt.) 92/B. § (1) bekezdés c) pont) és az Érdekképviseleti fórum szabályzat (Szt. 99. § (1)
bekezdés és 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 35. § (1) bekezdés] elfogadásáról.
fb) az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladatellátási szerződésektől,
fc) az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés
formájában történő határozott idejű használatba adásáról
fd) az egészségügyi, szociális célú pályázatok támogatásáról
4.) Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
a)
Testületi döntésre előkészíti:
aa) a kulturális, egyházügyi és nemzetiségi (a továbbiakban: szakterület) feladatokkal
összefüggő képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására vonatkozó előterjesztéseket,
egyéb előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,
b)
A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi
előterjesztésekre, új kulturális- és művészeti díjak létrehozására,
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által
finanszírozott pályázatok benyújtására,
bc) a kulturális ágazatban dolgozók továbbképzésére,
bd) a megemlékezések műsoráról,
be) a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására vonatkozó előterjesztésre,
c)
A bizottság véleményezi:
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési
jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben,
cb) a szobor-, emlékmű- és emléktábla állítását,
cc) a közművelődési költségvetési szervek feladatainak végrehajtásáról készített beszámolót,
cd) az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetével
kapcsolatos döntési javaslatokat,
ce) a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásához való helyi önkormányzati hozzájárulást
és a hozzájárulás felhasználását,

cf) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kulturális intézmény közös
fenntartására, közművelődési feladat közös ellátására vonatkozó megállapodást,
cg) a testület elé kerülő egyházakat érintő előterjesztéseket,
ch) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét,
ci) az önkormányzat kiadásában megjelenő kulturális vonatkozású turisztikai kiadványok
szöveg- és látványtervét,
cj) azon közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói,
művészi, egyházi, kulturális munkásságról neves személyiség emlékének megörökítésére
irányulnak,
ck) az Önkormányzat nemzetközi, testvér- és partnervárosi kapcsolatait, nemzetközi
együttműködésben való részvételét.
d)
A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását,
db) a kulturális célú támogatások, pályázati források, alapok felhasználását,
dc) az önkormányzat hatáskörébe tartozó nemzetiségi jogok érvényesülését, kapcsolatot tart
és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, az egyházi, civil és non profit és
nemzetiségi szervezetekkel.
e)
A bizottság beszámol éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak
szerint.
f)
A bizottság dönt:
fa) a szakterületével összefüggő pályázat kiírásáról, elbírálásáról
5.) Gazdasági Bizottság
a) megtárgyalja az Önkormányzat éves beszerzéseiről készített éves statisztikai
összegzést,
b) közreműködik a lakásgazdálkodással - beleértve a lakáseladást is – kapcsolatos
feladatok meghatározásában,
c) közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos feladatok
meghatározásában,
d) részt vesz a lakáspolitikai és lakásépítési program kidolgozásában, ellenőrzi azok
végrehajtását,
e) javaslatot tesz a piaci alapon történő lakás bérbeadásra, évente legfeljebb három
esetben
f) javaslatot tehet az önkormányzati vagyonnal és vagyoni érdekeltségekkel kapcsolatos
döntésekre,
g) javaslatot tehet az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokkal kapcsolatos
ügyekben,
h) részt vesz az önkormányzati cégek felügyeletének ellátásában.
i) közreműködik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában,
j) javaslatot tesz elidegenítési tilalom alatt álló helyiségek elidegenítésére különleges
önkormányzati érdek esetén.

6.) Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
a) véleményezi a kerület és a főváros városrendezési és fejlesztési terveit, koncepcióit,
b) véleményezi azokat a hasznosítási javaslatokat, melyek a kerület fejlesztésével
összefüggnek, illetve érvényesíti ezen döntéseknél a városrendezés sajátos
szempontjait,
c) közreműködik a kerület rehabilitációval kapcsolatos feladatainak ellátásában, ennek
keretében véleményezi a hosszú-távú koncepciókat és az éves programokat,
d) közreműködik a kerületi értékvédelmi feladatok ellátásában,
e) véleményezi a kerületi védettség kimondására, illetve megszüntetésére vonatkozó
javaslatokat,
f) véleményezi a helyi védettség alatt álló fa pótlását,
g) véleményezi a nagyméretű közterületi hirdetések kihelyezésére vonatkozó közterületfoglalási kérelmeket,
h) véleményezi a FEV-IX. Zrt által az adott évben elidegeníthető ingatlanok körét,
i) véleményezi a beruházási engedélyokirat köteles beruházások terveit,
j) véleményezi a közterület elnevezésekre vonatkozó javaslatokat,
k) javaslatot tehet a lakóház-felújítási támogatás mértékének túllépésére,
l) állást foglal zártkörű versenyeztetési eljárás lefolytatásáról, ha a városrendezési
szempontok, a szabályozási terv előírásai alapján ajánlattételre meghatározott
ajánlattevő képes.
m) véleményezi parkoló létesítését
n) figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a
környezetvédelmi előírások érvényesülését,
o) részt vesz a környezetvédelmi koncepció kidolgozásában,
p) beszámol a Környezetvédelmi Alap és a Parkoló alap felhasználásáról,
q) javaslatot tesz a fapótlásra,
r) részt vesz a közterület rendjének, használatának meghatározásában,
s) véleményezi a díszburkolatokra, továbbá a pavilonállításra, illetve a forgalmi rend
megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási
területére vonatkozó közterület-használati kérelmeket, állást foglal a benyújtott
fellebbezésekkel kapcsolatban,
t) figyelemmel kíséri a kerület közbiztonsági helyzetét,
u) véleményezi a kerület közbiztonsági koncepcióját,
v) előzetesen véleményt nyilvánít rendőrkapitányság, rendőrőrs létesítéséről,
megszüntetéséről, a vezetők kinevezéséről,
w) javaslatot tesz a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves munkatervének
elfogadására,
x) véleményezi a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves tevékenységét tartalmazó
írásos beszámolót,
y) állást foglal a kerületi védettség kimondásában, megszüntetésében.

III. A részönkormányzat feladatai
Általános feladatai:
a) Képviselő-testület előtt a városrész érdekeinek képviselete vezetője útján,
b) a városrész céljainak, terveinek kialakításában és megvalósításában való részvétel és
kezdeményezés,
c) az állampolgári jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének elősegítése, a
lakosság helyi tájékoztatásában való közreműködés,
d) városrészi feladatok megvalósításának szervezése
Véleményezi
a) a rendelet-tervezeteket városrészt érintő ügyekben,
b) a városrész részletes rendezési terv javaslatát,
c) a városrészen található önálló költségvetési szerv vezetői pályázatait,
d) a városrészt érintő fejlesztési, beruházási terveket.
Javaslatot tesz
a részönkormányzat területét érintő bármely ügyben.

7. számú melléklet
A Képviselő-testület állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak névsora
Gazdasági Bizottság (7 fő)
Elnök:
Mezey István
Tagok:
Fröhlich Péter
Görgényi Máté
Mészáros László
Dr. Nagy Attiláné
Ferenczy Lászlóné
Kalcsó Tünde
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság (6 fő)
Elnök:
Pál Tibor
Tagok:
Fröhlich Péter
Kulpinszky Eleonóra
Gyurákovics Andrea
Kvacskay Károly
ifj. Kandolka László
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (12 fő)
Elnök:
Görgényi Máté
Tagok:
Gyurákovics Andrea
Kulpinszky Eleonóra
Fröhlich Péter
Mészáros László
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Baranyi Krisztina
Jancsó Andrea Katalin
Hidasi Gábor
Szirmai András
Szőke Levente
Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság (3 fő)
Elnök:
Gyurákovics Andrea
Tagok:
Mészáros László
Szilágyi Zsolt

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (7 fő)
Elnök:
Illyés Miklós
Tagok:
Mezey István
Kulpinszky Eleonóra
Gyurákovics Andrea
Péter Lajos
dr. Kornya László
Torzsa Sándor
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (5 fő)
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8. számú melléklet
A polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke
I. A polgármester
1) dönt a társasházak és lakásszövetkezetek veszély-elhárítási munkáinak önkormányzati
támogatásáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 1.§ (5) bekezdés),
2) dönt – versenyeztetés lefolytatása útján – a 4 millió forintot meghaladó, de az egyszerű
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokról (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8. § (1)
bekezdés),
3) dönt a 4 millió forint alatti beruházásokról, három árajánlat bekérésével, árszakértői
egyeztetés után (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8. § (4) bekezdés),
4) dönt a kiviteli terv módosításáról – az intézményvezető kérésére, vagy műszaki
szükségesség esetén – a költségek 5 %-át meg nem haladó növelése esetén (37/2004. (XI.
17.) rendelet 9. § (3) bekezdés),
5) dönt a bérbeadóra tartozó bérlő által elvégzendő felújításra vonatkozó megállapodás
megkötéséről és a bérbeszámítás módjáról (7/2006. (III. 10.) rendelet 2. § (5) bekezdés)
6) dönt lakások bérbeadásáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján meghatározott
esetekben (7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (6) bekezdés)
7) dönt a lakások bérbeadásáról meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (7)
bekezdés),
8) részletfizetést engedélyez bérleti díj tartozás esetén (7/2006. (III.10.) rendelet 4.§ (14)
bekezdés),
9) dönt a tartási szerződések jóváhagyásáról (7/2006. (III.10.) rendelet 5. § (1) bekezdés a)
pontja),
10) dönt az ideiglenes elhelyezés meghosszabbításáról (7/2006. (III.10.) rendelet 9.§ (4)
bekezdés),
11) dönt a pénzbeli térítés mértékéről, ha a bérlő cserelakásra nem tart igényt (7/2006. (III.10.)
rendelet 10.§ (4) bekezdés),
12) hozzájárul az albérleti szerződés megkötéséhez (7/2006. (III.10.) rendelet 18.§ (2)
bekezdés),
13) dönt pályázat kiírásáról és elbírálásáról piaci alapon bérbe adott lakások esetén (7/2006.
(III. 10.) 19/A. § (7) bekezdés),
14) dönt határozott idejű bérleti szerződés megkötéséről (7/2006. (III.10.) rendelet 20.§ (5)
bekezdés b) pont)
15) felmentést ad a közterületi rendezvényekre vonatkozó korlátozások alól (26/2009. (XII.
04.) rendelet 3.§ (6) bekezdés),
16) dönt az intézményvezető döntését vitató kérelem ügyében (24/2011. (IX.26.) rendelet 18.
§ (3) bekezdés a) pont)
17) dönt iskolai, óvodai gyermekétkeztetés esetén térítési díj kedvezményről, elengedi,
csökkenti a megtérítés összegét, vagy részletfizetést állapít meg jogosulatlanul igénybe
vett szociális ellátás esetén (24/2011. (IX.26.) rendelet 25. § (2) bekezdés),
18) dönt helyi fűtéstámogatás megállapításáról (26/2013.(XII.17.) rendelet 14.§ (1) bek.),
19) dönt a lakbértámogatás megállapításáról (26/2013.(XII.17.) rendelet 16.§ (1) bek.),

20) dönt az önkormányzati segélyről (26/2013.(XII.17.) rendelet 17.§ (1) bek.),
21) méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg (26/2013.(XII.17.)
rendelet 22.§ (1) bek.),
22) dönt gyógyszertámogatás nyújtásáról (26/2013.(XII.17.) rendelet 23.§ (1)-(2) bek.),
23) karácsonyi támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 31.§ (1)-(2) bek.)
24) élelmiszer támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 31/A.§ (1) bek.),
25) születési és életkezdési támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 32.§ (1) bek.),
26) gyermekétkeztetési támogatást állapít meg (26/2013.(XII.17.) rendelet 33.§ (1) bek.),
27) jogosítvány-, és nyelvvizsga támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 34.§ (1) bek),
28) dönt az ösztöndíjpályázatok elbírálásáról (29/2011. (X. 11.) rendelet 3. § (1) bekezdés)
29) kiadja a lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, az egészségügyi várakozási,
valamint a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási
hozzájárulásokat (39/2011. (XII. 12.) rendelet 10. § (1) bekezdés)
30) megköti az e rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásával kapcsolatos teendők
ellátására vonatkozó szerződést a Parkolás-üzemeltetővel (39/2011. (XII. 12.) rendelet 10.
§ (2) bekezdés)
31) dönt a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott
közbeszerzési eljáráseredményéről (42/2011. (XII. 12.) rendelet 9. §)
32) dönt a közterület-használati ügyekben és megköti a megállapodást (16/2012. (V.22.)
rendelet 4.§ (1) bekezdés),
33) mérsékelheti a közterület használati díjat 50 %-ot nem meghaladó mértékben a közterülethasználat megszüntetése nélkül (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (5)
bekezdés aa) pontja)
34) dönt legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a
három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege nem haladja meg az 500.000
Ft-ot (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdés ba) pontja)
35) elengedheti a felhalmozott közterület-használati díj követelést 500.000.- Ft. alatti összeg
esetében (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (6) bekezdés a) pontja)
36) „vendéglátás – előkert, terasz” címen a megelőző évben kitelepüléssel érintett társasház
előtti területről beszedett közterület-használati díj 30 %-át a polgármester a társasház
felújítási alapjának kiegészítésére fordítja (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 18.
§)
37) dönt egyéb - a vagyontárgy tulajdonjogát, használatát nem érintő - tulajdonosi nyilatkozat
kiadásáról (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés)
38) dönt vagyontárgy tulajdonba vételéről, amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke a 15
millió forintot nem haladja meg (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (8)
bekezdés a) pont)
39) dönt az önkormányzatot megillető követelés elengedéséről, mérsékléséről, jogviták esetén
peres és peren kívüli egyezség megkötéséről 1 millió Ft értékhatárig illetve a követelés
összegét nem érintő egyezségkötés esetén (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 11.
§ (1) bekezdés a) pont)
40) hozzájárul behajthatatlan követelés számviteli szabályok szerinti leírásához (21/2012. (VI.
12.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés)

41) jogosult jelzálog illetve ranghely feletti rendelkezésre amennyiben az önkormányzati
követelés döntés időpontjában még fennálló összege nem haladja meg az 5 millió forintot
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdés a) pont)
42) dönt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken végzendő nyomvonal jellegű
távközlési célú, közmű célú (gáz, víz, csatorna, elektromos) valamint egyéb vezetékek és
műtárgyaik létesítési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulás (nyilatkozat) kiadásáról valamint a megállapodás megkötéséről
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés)
43) dönt a távközlési, közmű és egyéb nyomvonalas vezetékek létesítésért járó kártalanítás
feltételeiről és módjáról és mértékéről a Képviselő-testület által meghatározott normatív
keretek között (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdés)
44) dönt
korlátozottan forgalomképes
önkormányzati
vagyon,
elidegenítéséről,
megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió forint értékhatárig
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)
45) dönt 5 MFt értékhatár alatt forgalomképes vagyon elidegenítéséről, megterheléséről,
gazdasági társaságba való bevitelről (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (1)
bekezdés a) pont),
46) dönt forgalomképes vagyon legfeljebb 1 éves időtartamra vonatkozó hasznosításáról
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés a) pont)
47) dönt 5 millió forint értékhatárt meg nem haladó, az Önkormányzat tulajdonában álló
vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői jog
ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes átengedés részletes szabályairól (21/2012.
(VI. 12.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdés a) pont)
48) dönt az illetékes bizottságok javaslatai figyelembevételével a címeken belül a kiemelt
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (6/2014. (II.18.) rendelet 21.§ (2) bek.),
49) önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi, a Képviselő-testület döntése alapján
megbízza az önkormányzati biztost, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi
(6/2014. (II.18.) rendelet 33.§ (3) bek.)
50) rendelkezik az általános tartalékkal többletköltségek fedezetére negyedévenként legfeljebb
5 Millió Ft összeghatárig (6/2014. (II.18.) rendelet 22.§)
51) a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg (6/2014. (II.18.)
rendelet 33.§ (4) bek.),
52) átmeneti intézkedést hozhat az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető
elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben)
(6/2014. (II.18.) rendelet 24.§ (1) bek.),
53) dönt legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő,
kamatmentes támogatás nyújtásáról a társasház összes lakásának és helyiségének
rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére – ha a tulajdonosi
közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli – a
tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére (6/2014. (II.18.) rendelet
24.§ (2) bek.),
54) 500 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést ír alá az önkormányzat
fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben általános működés

és ágazati feladatai támogatásra, esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra
(6/2014. (II.18.) rendelet 24.§ (3) bek.),
55) dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításáról legfeljebb 1 éves
időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 14.§ (6) bekezdés a) pont)
56) jóváhagyja a 21/2012. (VI.12.) rendelet 5. § (2) bekezdés e)-g) pontjaiban meghatározott
vagyon továbbhasznosítását legfeljebb 5 éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet
14. § (7) bekezdés a) pontja)
57) dönt a legfeljebb 500 ezer Ft értékű önkormányzati ingó vagyon hasznosításáról annak
időtartamától függetlenül (21/2012. (VI.12.) rendelet 15. § (5) bekezdés),
58) mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatására a kérelmezővel
támogatási szerződést köt a Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság döntését követően
(26/2013.(XII.17.) rendelet 38.§ (5) bek.),
59) A legfeljebb 3. életévüket betöltő Budapest, IX. kerületi lakóhellyel rendelkező
gyermekek részére, kérelemre, a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos
agyhártyagyulladás, rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély
elhárítása céljából beadott védőoltásokat biztosítja a rendeletben foglalt feltételek esetén
(26/2013.(XII.17.) rendelet 41/A.§ (1) bek.),
60) oktatási támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 42.§ (1) és (3) bek.),
61) dönt társasházban lévő bérbe adott lakások elidegenítéséről (7/2006.(III.10.) rend.
26/A.§),
62) dönt a határozatlan idejű nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői által fizetett havi
bérleti díj bérlői kérelemre történő csökkentéséről (7/2006.(III.10.) rend. 35.§ (10) bek.),
63) a Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézmények által azok gondozottai
és kísérői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, valamint a Ferencvárosban működő
művészeti- és sportegyesületek által azok tagjai részére szervezett táboroztatás esetén,
kérelmükre, egyéni elbírálás alapján méltányosságból engedélyezheti, hogy az általuk
megfizetendő térítési díjak megegyezzenek a IX. kerületi tanulók által fizetendő térítési
díjakkal (24/2011. (IX.26.) rend. 17/A.§ (4) bek.),
64) méltányosságból 20 % kedvezményt nyújthat a kincsesbányai táborban a hétvégeken és a
turnuson kívüli időszakban az egyéb vendég részére kérelem alapján a szállás díjának
megfizetésére (24/2011. (IX.26.) rend. 17/A.§ (5) bek.),
65) méltányosságból 20 % kedvezményt nyújthat a balatonlellei táborban a szállás díjának
megfizetésére (24/2011. (IX.26.) rend. 17/A.§ (7) bek.),
66) dönt az iskolakezdési támogatásról (26/2013. XII.17.) rendelet 31/B. §)
67) javaslatot tesz a lakhatást segítő támogatás megállapítására (26/2013. XII.17.) rendelet
38/A. § (1) bek.)
68) dönt a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás, rotavirus
okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott
védőoltások biztosításáról (26/2013. XII.17.) rendelet 41/A. §)

II. A bizottságok
A. Minden bizottság:
1) az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás kivételével dönt a mindenkor
hatályos költségvetési rendelet szerint a bizottság döntési hatáskörébe tartozó kiadási
előirányzatok, pénzügyi keretek felhasználásáról, átcsoportosításáról, pályázatok kiírásáról és
elbírálásáról, és az általa kiírt pályázat, illetve egyedi kérelem alapján megítélt támogatási
szerződések megkötéséről.
2) dönt a szakterületén működő költségvetési szervek SZMSZ-ének elfogadásáról,
B. Gazdasági Bizottság:
1)
dönt értékelemző felkéréséről minden nettó 90 millió forint feletti beruházás esetében
(37/2004. (XI. 17.) rendelet 3. § (3) bekezdés),
2)
dönt építésügyi szakértő felkéréséről a nettó 90 millió forint feletti beruházások esetén
(37/2004. (XI. 17.) rendelet 9. § (5) bekezdés).”
3)
dönt a lakások és helyiségek közötti átminősítésről 30 m2-ig (7/2006. (III.10.) 2.§ (3)
bekezdés,
4)
dönt az előzetes költségvetés alapján 1.000.000 forint felett a lakás/helyiség
bérbeadója és bérlője közti azon megállapodás megkötéséről, hogy a bérlő által elvégzendő
munkák számlákkal igazolt költségét részben vagy egészben az önkormányzat viseli, továbbá
a bérbeszámítás mértékéről, módjáról (7/2006.(III.10.) rendelet 2.§ (5) bekezdés)
5)
dönt meghatározott esetekben lakás bérbeadásáról (7/2006.(III.10.) rendelet 4.§ (3),
(4), bekezdés),
6)
évente két alkalommal meghatározza az állami gondozottak részére bérbeadható
lakások címeit (7/2006.(III.10.) rendelet 4.§ (5) bekezdése),
7)
dönt a lakásra vonatkozó házfelügyelői szolgálati jelleg létesítéséről vagy törléséről
(7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (8) bekezdés),
8)
dönt pályázaton kívül a bérlő részére a bérleti szerződés közös megegyezéssel való
megszüntetésével egyidejűleg másik önkormányzati lakás bérbeadásáról (7/2006.(III.10.)
rendelet 7/A.§ (1) bekezdése),
9)
dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről, ha a 36 hónapos határozott
idejű bérleti szerződés időtartama lejárt, és nem érkezett a bérlő ellen panasz, valamint nem
áll fenn felmondási ok (7/2006. (III.10.) rendelet 7/A.§ (4) bekezdés),
10)
dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről, ha az ideiglenes elhelyezés
időtartama elérte a 2 évet, illetve a 7/2006. (III.10.) rendelet 9.§ (6) és (7) bekezdés esetében
az 5 évet, és az elhelyezett személlyel szemben nem áll fenn felmondási ok (7/2006. (III.10.)
rendelet 9.§ (5) bekezdés),
11)
dönt az önkormányzat és intézményeiben, gazdasági társaságainál, továbbá a kerületi
rendőrkapitányságon az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók elhelyezéséről, a
munkaviszony fennállásáig (7/2006. (III. 10.) rendelet 9.§ (6) és (7) bekezdés),
12)
dönt a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a pénzbeli
térítés mértékéről (7/2006. (III. 10.) rendelet 11.§ (2/A) bekezdés),

13)
dönt a bérbeadásról, ha a megüresedett lakrészre több visszamaradt társbérlő tart
igényt (7/2006. (III. 10.) rendelet 13.§ (6), 26.§ (5) bekezdés),
14)
dönt üres szükséglakás elidegenítéséről, lakásállományból való törléséről ha a
csatolást egy bérlő sem kéri, vagy a bérbeadásáról, ha a csatolást több bérlő kéri (7/2006. (III.
10.) rendelet 19.§ (5) bekezdés),
15)
bérlői kérelemre hozzájárulhat az egyszobás komfort nélküli, félkomfortos
komfortfokozatú és legfeljebb 30 m2-es lakások– műszaki csatolásáról (7/2006. (III. 10.)
rendelet 19.§ (6) bekezdés),
16)
piaci alapon bérbe adott lakás esetén hozzájárul a pályázat kiírásához (7/2006. (III.
10.) rendelet 19/A. § (7) bekezdés; amennyiben több pályázó azonos ajánlatot tesz, a nyertes
személyéről a pályázó jövedelmi helyzetét, a lakásba együttköltözők számát figyelembe véve
dönt. (7/2006. (III. 10.) rendelet 19/A. § (9) bekezdés)
17)
dönt az értéknövelő beruházás elvégzésére irányuló bérbeadó és bérlő közötti
megállapodásokról (7/2006. (III. 10.) rendelet 20.§ (6) bekezdés),
18)
dönt helyiség pályázat nélküli bérbeadásáról amennyiben a Képviselő-testület a
tevékenységet közérdekűnek nyilvánította, vagy kiemelten közhasznú tevékenységet folytató
szervezeteknek (7/2006. (III. 10.) 21.§ (1) bekezdés b) pont)
19)
dönt helyiség pályázat nélküli bérbeadásáról, ha a helyiség üres, jogszerű használattal
nem terhelt, és annak bérbeadását ugyanabban az épületben lévő helyiség bérlője, tulajdonosa
kéri (7/2006. (III. 10.) rendelet 21.§ (1) bekezdés c) pont),
20)
indokolt esetben legfeljebb a bérbeadó által ajánlott mértékig mérsékelheti vagy
legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a bérleti díj fizetését (7/2006. (III. 10.) rendelet 24.§ (3)
bekezdés),
21)
hozzájárul az üres lakások - amennyiben nincs csatolási kérelem - a hirdetési
helyszíneken közzétett pályázat útján való elidegenítéséhez (7/2006. (III. 10.) 26. § (2)
bekezdés),
22)
dönt a 15 éves részletfizetési kedvezménnyel eladott lakások esetében a futamidő
meghosszabbításáról (7/2006. (III. 10.) 28.§ (3) bekezdés),
23)
engedélyezi a 25 és 35 éves részletfizetési kedvezménnyel értékesített lakások vevői
részére az eredeti törlesztő részletek fizetési átütemezését (7/2006. (III. 10.) 28.§ (4)
bekezdés),
24)
öröklakás értékesítése esetén dönt a Ferencvárosi Önkormányzatot megillető
elővásárlási jog vonatkozásában (7/2006. (III.10.) 31.§ (2) bekezdés),
25)
megadja a tulajdonosi hozzájárulást – az önkormányzati tulajdon hányadában – a
társasházban lévő közös tulajdonú lakások elidegenítéséhez vagy jelzáloggal való
terheléséhez (7/2006. (III. 10.) rendelet 31.§ (3) bekezdés),
26)
dönt az üres helyiségek pályázat útján történő bérbeadásáról, eladásáról (7/2006. (III.
10.) rendelet 33.§ (1) bekezdés),
27)
dönt - a 10 m2 alapterületnél nagyobb, utcai bejárattal rendelkező helyiségek
kivételével - a társasházban lévő minden egyéb helyiségnek, valamint a két eredménytelen
pályázaton szereplő üres helyiségeknek a társasházban lévő lakások és helyiségek
tulajdonosainak/bérlőinek történő elidegenítéséről (7/2006. (III. 10.) rendelet 33.§ (7)
bekezdés),

28)
dönt a területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő
értékesítése esetén a vételárról és az adható kedvezményekről (7/2006. (III. 10.) rendelet 34. §
(3) bekezdés)
29)
javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.),
30)
minősített többségű döntéssel jogosult jogszabály, vagy szerződés alapján az
önkormányzatot megillető követelés elengedésére, mérséklésére, jogviták esetén peres és
peren kívüli egyezség megkötésére 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig
(21/2012. (VI.12.) rendelet 11.§ (1) bekezdés b) pont)
31)
jogosult jelzálog illetve ranghely feletti rendelkezésre – amennyiben az nem
veszélyezteti az önkormányzati követelés teljesülését - az önkormányzati követelés döntés
időpontjában még fennálló összegének figyelembe vételével 5 millió Ft értékhatár felett
(21/2012. (VI.12.) rendelet 11.§ (4) bekezdés b) pont)
32)
minősített többséggel dönt a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon,
elidegenítéséről, megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió Ft-t
meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 14.§ (1) bekezdés
b) pont)
33)
dönt az Önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés
megkötéséről, a vagyonkezelői jog ellenértékéről vagy az ingyenes átengedés részletes
szabályairól 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.)
rendelet 17.§ (5) bekezdés b) pont)
34)
javaslatot tehet a Képviselő-testület részére a forgalmi értéktől való eltérésre üres
lakások, lakrészek esetén (7/2006. (III.10.) rend. 26.§ (6) bek.)
C. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

meghatározza a Környezetvédelmi Alapból adható támogatás pályázati feltételeit és
eljárási szabályait (7/1999. (IV.30.) rendelet 5. § (6) bekezdés),
dönt a támogatás százalékos mértékének megállapításáról (30/ 2000. (XII. 24.) 4. § (4)
bekezdés)
dönt a támogatás mértékének túllépéséről (30/2000. (XII. 24.) 4. § (4) bekezdés)
dönt a társasház-felújítási pályázatok elbírálásáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 5.§ (1)
bekezdés),
hozzájárul a lakóház felújítási támogatás pályázattól eltérő felhasználásához (30/2000.
(XII.24.) rendelet 6.§ (5) bekezdés),
dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő
megvalósíthatóságáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 4. § (8) bekezdés)
dönt a lakótelepi energiatakarékos felújítási pályázat elbírálásáról (7/2002. (IV.26.)
rendelet 8.§ (3) bekezdés),
dönt a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala
által határolt területen kialakított vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás maximális
időtartamáról a 9. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott alternatívák alapján
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)
21)

dönt a díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot
meg nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz
kialakítására irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, továbbá a
pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött
kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében (16/2012. (V. 22.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés)
dönthet a Tompa utcai és a Ráday utcai vendéglátóteraszok tárgyévi közterület-használati
engedélyei kiadására, a még kiadott közterülethasználati-engedéllyel nem érintett
területekre vonatkozóan, jóváhagyja a pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az
elbírálás szempontjait (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdés)
jóváhagyja a fenyőfa árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel
egyidejűleg az elbírálás szempontjait (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (8)
bekezdés)
kérelemre mérsékelheti az 1. a) III. Általános elbírálású közterületek övezeti kategóriában
lévő pavilonok közterület-használati díjtételét - az alkoholárusítás kivételével - a lakossági
igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységek esetében (16/2012. (V. 22.)
önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja)
csökkentheti, illetve elengedheti a Közterület-használati díjat a legfeljebb 3 napos
kulturális, karitatív, sport rendezvények, illetve a kerületi társadalmi szervezetek “non
profit”, rendezvényei esetében (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (1)
bekezdés)
50 % feletti mértékben mérsékelheti a közterület használati díjat a közterület-használat
megszüntetése nélkül (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdés ab)
pontja)
dönt legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a
három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege meghaladja az 500.000 Ft-ot
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdés bb) pontja)
elengedheti a felhalmozott közterület-használati díj követelést 500.000.- Ft. feletti összeg
esetében (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (6) bekezdés b) pontja)
dönt a közterület-használati díj maximum hat havi részletben történő megfizetésének
engedélyezéséről (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés)
legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, vagy a megállapított teljes összeg 6 havi
részletfizetésének engedélyezéséről dönthet a közterület hozzájárulás nélkül, vagy a
hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használata okából kiszabott díjat (16/2012. (V. 22.)
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés)
dönt közbiztonsági érdekből a közterületről bejárattal rendelkező társasházakkal történő
megállapodást megkötéséről a gépjárműforgalommal nem érintett közterület éjszakára
történő ideiglenes lezárása céljára (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 18/A. § (1)
bekezdés)
rangsorolja és előterjeszti a „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására vonatkozó
javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés)
rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
vonatkozó javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdés)

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.),
dönt a Parkoló Alap felhasználásáról parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap
felhasználásáról környezetvédelemre (6/2014. (II.18.) rend. 25.§),
elfogadja és módosítja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési
Szabályzatát (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (3) bek.),
javaslatot tesz a Ferencvárosi Közterület-felügyelet éves munkatervére (3/2014. (I. 28.)
rend. 3.§ (4) bek.),
véleményezi a Ferencvárosi Közterület-felügyelet működését és az éves tevékenységét
tartalmazó írásos beszámolóját (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (5) bek.),
dönt az üresen álló pavilonok esetében a fizetendő közterület-használati díj csökkentéséről
(16/2012.(V.22.) rend. 9.§ (3a) bek.),
dönt vendéglátó teraszok esetében a fizetendő közterület-használati díj csökkentéséről
(16/2012.(V.22.) rend. 16.§ (7) bek.),

D. Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
1) jóváhagyja az intézmények munkatervben rögzített közművelődési feladatait (31/2003.
(IX.08.) rendelet 5. § (4) bekezdés),
2) rangsorolja és a Képviselő-testület elé terjeszti a „Ferencváros József Attila díja”
adományozására beérkező javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) rendelet 9. §(7) bekezdés)
3) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításra (6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.),

E. Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
1) dönt állami gondozásba került fiatalok részére lakás bérbeadásáról (7/2006. (III.10.) rendelet
4.§ (5) bekezdés),
2) méltányosságból a polgármester javaslatára dönt a lakhatást segítő támogatásról, illetve a
nyújtott támogatás visszafizetéséről (26/2013.(XII.17.) rendelet 38/A. § (1) bek.)”
3) dönt az időskorúak átmeneti elhelyezéséről üres férőhely esetén egyéb fővárosi lakóhelyű
rászorult esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet 19.§ (3) bekezdés),
4) dönt az intézményi jogviszony megszüntetése elleni fellebbezésről (24/2011. (IX. 26.)
rendelet 20.§ (2) bekezdés),
5) dönt a 25 ezer forint feletti intézményi személyi térítési díj tartozás csökkentéséről,
elengedéséről (24/2011. (IX. 26.) rendelet 26.§ (2) bekezdés),
6) dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás jogosulatlanul igénybe vett a térítési összegének
és kamatának elengedéséről, csökkentéséről (24/2011.(IX.26.) rendelet 26.§ (1) bekezdés),
7) rangsorolja és a Képviselő-testület elé terjeszti a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, „Pro
Facultate Ferencváros”díj, „Humanitas Ferencváros” díj, adományozására beérkező javaslatokat
(25/2012. (VII.16) rendelet 4. § (7) bekezdés, 5.§ (7) bekezdés, 6. § (7) bekezdés, 8. § (7)
bekezdés, 10. § (7) bekezdés)

8) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításra (6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.),
9) támogatást nyújthat a Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
mozgáskorlátozott személy részére kérelemre egyszeri, maximum 500.000 Ft/év/fő összeg
erejéig a lakása akadálymenetesítése céljából; dönt a támogatás iránti kérelemről, illetve a
finanszírozás módjáról (26/2013 (XII.17.) rend. 38.§ (1), (4) bek.),
10) engedélyezheti a törvényes képviselő kérelmére a HPV elleni védőoltás biztosítását (26/2013
(XII.17.) rend. 41.§ (3) bek.)
11) dönt a sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogkörökben (25/2009.
(XII. 04.) rendelet 5. § (1) bekezdés).
12) dönt a sport célú támogatás összegének felhasználásáról készített szakmai beszámoló
elfogadásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 10.§ (4) bekezdés).
13) a Sport Alap pályázati kiírásról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 7. § (1) bekezdés).
14) a Sport Alap pályázati támogatási szerződés támogatottjainak szakmai beszámolójának
elfogadásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 8.§ (3) bekezdés).
15) a tárgyév költségvetésének elfogadását követő bizottsági ülésén a sport célú támogatás
pályázati kiírásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 9.§ (1) bekezdés).
16) a sport célú támogatás pályázatának elbírálásáról a (25/2009. (XII. 04. rendelet 9.§ (4)
bekezdés)
F. Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság
1) dönt a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának mérsékléséről (31/2014.
(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés)

9. számú melléklet
Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe
NÉV:
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Telephely:
„Aprók háza” IX/4. sz. Bölcsőde
„Fehérholló” IX/6. sz. Bölcsőde
4.
„Pöttyös” IX/10. sz. Bölcsőde
„Manó-lak” IX/14. sz. Bölcsőde
„Varázskert” Bölcsőde
Óvodák:
Kicsi bocs Óvoda
Epres Óvoda
Ugrifüles Óvoda
Méhecske Óvoda
Liliom Óvoda
Napfény Óvoda
Csudafa Óvoda
Telephely
Csicsergő Óvoda
Telephely
Kerekerdő Óvoda

CÍM:
1092 Bp., Ráday u. 46.
1092 Bp., Ráday u. 46.
1097 Bp., Fehérholló u. 21098 Bp., Pöttyös u. 8/a.
1098 Bp., Dési Huber u. 9.
1096.Bp., Thaly K. u. 17.

1092 Bp., Erkel u. 10.
1098 Bp., Epreserdő u. 10.
1091 Bp., Hurok u. 9.
1091 Bp., Ifjúmunkás u .30.
1094 Bp., Liliom u. 15.
1098 Bp., Napfény u. 4.
1097 Bp., Óbester u 9.
1097.Bp., Kén u. 1.
1096 Bp., Thaly K. u. 38.
1096.Bp., Thaly K. u. 17.
1097 Bp.,Vágóhíd u. 35-37.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)
Budapest, Mester u. 19.
Telephelyek:
Családsegítő Szolgálat:
I. sz. Családsegítő Központ:
1098 Bp. Pöttyös u. 11.
(Dési Huber u. 20. fsz. 2.)
II. Családsegítő Csoport:
1094. Bp. Balázs B. u. 22/b
II. Gyermekjóléti Központ:
1091 Bp. Üllői u. 69.
"Alul-Járó" Ifjúsági Iroda:
1097 Bp. Ecseri úti Metro
aluljáró,
1096 Bp, Haller u. 52.
LÉLEK-Pont
1092 Bp. Ferenc krt. 8.
1094 Bp. Tűzoltó u. 23.
III. Gyermekek Átmeneti Otthona:

1097 Bp. Fehérholló u. 2-4.

Ferencvárosi Gondozó Szolgálat

1098 Bp., Toronyház u. 11.

Telephely:
Nefelejcs Belső-Ferencvárosi Gondozási Központ és
Borostyán Idősek Klubja
Tavirózsa Középső-Ferencvárosi Gondozási Központ és
Napsugár Idősek Klubja
Szivárvány József Attila Lakótelepi Gondozási Központ és
Platán Idősek Klubja
Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye:
Szerető Kezek Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza:
Árvácska Idősek Klubja
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

1092 Bp. Knézits u. 17.
1095 Bp. Mester u. 33-35.
1098 Bp. Toronyház u.11.
1094 Bp. Berzenczey u.26.
1098 Bp. Friss u. 5.
1097 Bp. Ecseri u. 19.
1097 Bp. Vágóhíd u. 35-37.

Az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények
Iskolák:
Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Telephely

1092 Bp., Bakáts tér 12.

1095 Bp., Gát u.6.
1096.Bp., Thaly K. u. 17.
1097.Bp. Vágóhíd u. 35.
Kosztolányi Dezső Általános Iskola
1091 Bp., Ifjúmunkás u. 1.
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
1091 Bp., Ifjúmunkás u. 13.
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
1096 Bp., Vendel u. 1.
Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
1093 Bp., Lónyay u.4/c-8.
Molnár Ferenc Általános Iskola
1095 Bp., Mester u. 19.
József Attila Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1095 Bp., Mester u. 67.
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Ált. Iskola és Gimnázium 1096 Bp., Telepy u. 17.
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
1092 Bp., Köztelek u. 8.
Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 1098 Bp., Lobogó u. 1.
Telephely
1098 Bp.,Toronyház u. 21.
1098 Bp., Napfény u. 3.
1098.Bp., Toronyház u. 11.
Egyéb köznevelési intézmények:
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézmény
Művelődési intézmények:
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
Telephely:
Dési Huber István Művelődési Ház

1095 Bp., Mester u. 67.

1096 Bp., Haller u.27.
1098 Bp., Toronyház u. 17/b.

Ferencvárosi Pincegaléria
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
József Attila Emlékhely
Pinceszínház

1095 Bp., Mester u. 5.
1093 Bp., Ráday u. 18.
1095 Bp., Gát u. 3.
1093.Bp., Török Pál u. 3.

Társaságok:
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

1097 Bp., Gubacsi út 89.

Telephely:

1097 Bp., Ecseri út 25. fsz. I.
1097 Bp., Osztag u. 13.
1098 Bp., Knézits u. 3.
1098 Bp., Toronyház u. 3.
1097 Bp., Illatos út 6.
1094 Bp., Balázs B. u. 13. fsz. 3.

FEV IX. Zrt.

1093 Bp., Csarnok tér 3-4. fsz.2.

Telephely:

1094 Bp., Balázs B. u. 16/A. I.1.
1096 Bp., Haller u. 54. fsz.3.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
1091 Bp., Mester u. 45.
Telephely:

1091 Bp., Üllői út 105.,
1091 Bp., Ifjúmunkás u. 25.,
1092 Bp., Bakáts tér 12.,
1093 Bp., Közraktár u. 10. fszt. 4.,
1093 Bp., Lónyay u. 46.,
1095 Bp., Mester u. 19.,
1095 Bp., Mester u. 33-35.,

1095 Bp., Mester u. 49.,
1090 Bp., Balázs Béla u. 22.,
1097 Bp., Drégely u. 11-19.,
1097 Bp., Haller u. 16-18. fszt. 1.,
1097 Bp., Vágóhíd u. 30-32.,
1098 Bp., Börzsöny u. 19.,
1098 Bp., Csengettyű u. 23.,
Ferencvárosi Parkolási Kft.

1092 Bp., Bakáts tér 14.

Telephely:

1093 Bp., Lónyay u. 13/a.

BÖK Kft.

1134 Bp., Angyalföldi út 5.

Telephely:

1064 Bp., Rózsa u. 55.

