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Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

Gazdasági Bizottság 

 

 

Jegyzőkönyv 

készült a Gazdasági Bizottság 2017. február 15-én 

15.00 órakor tartott rendes üléséről 

 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 

  Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Nagy Attiláné, 

    Fröhlich Péter, 

    Görgényi Máté, 

    Mészáros László, 

    Ferenczy Lászlóné, 

    Kalcsó Tünde tagok. 

 

 

Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. 

Enyedi Mária irodavezető-helyettes, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó 

irodavezető-helyettes, Szili Adrián irodavezető, Berner József irodavezető, Janitz Gergő 

csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Nagy Petra Szervezési és Informatikai Csoport 

munkatársa, Oláh Eleonóra jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Meghívottak: dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, Intzoglu István képviselő. 

 

Dr. Nagy Attiláné: Köszöntöm a bizottság tagjait, a Hivatal részéről megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, 

észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, vegyük le napirendről az 5. számú napirendi 

pontot, a 29/2017. sz. – ”Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő 

bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelmek” - című előterjesztést. Kérem, szavazzunk. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. 

 

GB 29/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a 29/2017. sz. – ”Ráday utcai nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelmek” című - 

előterjesztést leveszi a napirendjéről.  

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Mezey István elnök 

 (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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Dr. Nagy Attiláné: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a módosított napirendi 

javaslatról. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta.  

 

GB 30/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

Napirend: 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési 

rendelete (II. forduló) 

2/3-4/2017. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

2./ Javaslat a 2017. évi elidegenítési címjegyzékre 

30/2017. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

3./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási 

szerződések megkötésére, illetve közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására 

41/2017. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

4./ Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló 

helyiség kijelölése 

32/2017. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

5./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos 

beruházási engedélyokirat módosítása 

24/2017. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

6./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan 

időre történő megkötése 

 Sz-50/2017. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 

 Sz-51/2017. sz. előterjesztés 

 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

8./ Piaci alapon bérbe adott lakások elidegenítése 

Sz-52/2017. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

9./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében 

Sz-53/2017. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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10./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő 

rendőrök elhelyezésére 

Sz-54/2017. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  

 

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetési rendelete (II. forduló) 

2/3-4/2017. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 

 

Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 2/3/2017. sz. előterjesztés 

határozati javaslatáról. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 31/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/3/2017. sz. – 

”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési 

rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Mezey István elnök 

(3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

2./ Javaslat a 2017. évi elidegenítési címjegyzékre 

30/2017. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?  

 

Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 30/2017. sz. előterjesztés 

határozati javaslatáról. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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GB 32/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 30/2017. sz. -”Javaslat 

a 2017. évi elidegenítési címjegyzékre” című – előterjesztést. 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Mezey István elnök 

(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 

 

Görgényi Máté, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 

 

 

3./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos 

támogatási szerződések megkötésére, illetve közszolgáltatási és feladatellátási 

szerződések módosítására 

41/2017. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 

Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 41/2017. sz. előterjesztés 

határozati javaslatáról. 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 33/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 41/2017. sz. -”Javaslat 

az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések 

megkötésére, illetve közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására” című – 

előterjesztést. 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Mezey István elnök 

(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

4./ Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló 

helyiség kijelölése 

32/2017. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

Dr. Bácskai János: A határozati javaslatban szerepel két helyiség bérleti díja, illetve az, hogy 

a két helyiség vonatkozásában kötött bérleti szerződés 2017. február 28. napjával lejár.  

A Budapest IX. Ráday utca 47. fszt. 1. sz. alatti helyiség után fizetett közös költség összege 

33.133 forint/hó + ÁFA.  

A Budapest IX. Ráday utca 32. sz. alatti helyiség után fizetett közös költség összege 43.646 

forint/hó + ÁFA. Javasolom, hogy a közös költség mindkét helyiség bérletének esetén feleljen 

meg a bérleti díjnak.  
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A bérleti szerződést 3 éves határozott időre, vagyis 2020. február 29-ig kössük meg.  

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérem, szavazzunk a 32/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az 

elhangzott kiegészítéssel együtt. 

 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 34/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 32/2017. sz. -

”Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló 

helyiség kijelölése” című – előterjesztést az elhangzott kiegészítéssel együtt.  

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Mezey István elnök 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

6./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával 

kapcsolatos beruházási engedélyokirat módosítása 

24/2017. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

Ferenczy Lászlóné: Amellett, hogy javasolom az engedélyokirat módosításának elfogadását, 

a következőkre szeretném felhívni a figyelmet. Egy év késés esetén 18 %-kal nőnek a 

költségek. További csúszással, vélhetően, még tovább nőnek. Arra hívom fel a figyelmet, 

visszautalva a 2017. évi költségvetés tárgyalására, amennyiben a feladatokat időben 

elvégeznénk, úgy sokat megtakaríthatnánk. Javaslom, hogy a kitűzött feladatokat jobban 

tekintsük át, az illetékes vezetők jobban kérjenek számon. Megítélésem szerint ez eredményes 

lehet az egész önkormányzat gazdasági életében.  

 

Szili Adrián: Szeretném felhívni a Gazdasági Bizottság tagjainak figyelmét egy apró formai 

kiegészítésre. Az előterjesztés 2. oldalán a 8. bekezdésnél a zárójel úgy kezdődik, hogy: „(1-2. 

sz. melléklet)”. Ezt úgy kell értelmezni, hogy az előterjesztésnek csak egy melléklete van, 

ezen kívül van két további része: egy jóváhagyandó, valamint egy részletező adatokat 

tartalmazó rész. 

A 2016. évi szeptemberi költségvetési rendelet módosítása tette lehetővé, hogy ezt a 

beruházást elindíthassuk, utána kaptuk meg rá a fedezetet. A közbeszerzés lezárult, aláírás 

előtti stádiumban vagyunk. Gyakorlatilag alig fél év alatt lebonyolódott az egész ügy.  

 

Ferenczy Lászlóné: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a feladat már a 2016. évi 

költségvetés irányelvei között is szerepelt.  

 

Dr. Nagy Attiláné: További hozzászólás, kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 24/2017. 

sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 

 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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GB 35/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 24/2017. sz. -”A Bp. IX. 

Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási 

engedélyokirat módosítása” című – előterjesztést. 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Mezey István elnök 

(5 igen,0 nem, 1 tartózkodás) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések 

határozatlan időre történő megkötése 

 Sz-50/2017.sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 

 

Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-50/2017. sz. előterjesztés 

határozati javaslatáról P.T. szerződésére vonatkozóan. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 36/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy P.T. a Budapest IX. kerület…. …..szám alatti lakásra a 

lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérem, szavazzunk az Sz-50/2017. sz. előterjesztés határozati 

javaslatáról L.L.L. szerződésére vonatkozóan. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 37/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy L.L.L. a Budapest IX. kerület .…..szám alatti lakásra a 

lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérem, szavazzunk az Sz-50/2017. sz. előterjesztés határozati 

javaslatáról P.Z. szerződésére vonatkozóan. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 38/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy P.Z. a Budapest IX. kerület ….… szám alatti lakásra a 

lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérem, szavazzunk az Sz-50/2017. sz. előterjesztés határozati 

javaslatáról D.M.Z. szerződésére vonatkozóan. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 39/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy D.M.Z. a Budapest IX. kerület …… szám alatti lakásra 

a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérem, szavazzunk az Sz-50/2017. sz. előterjesztés határozati 

javaslatáról A.M. szerződésére vonatkozóan. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 40/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy A.M. a Budapest IX. kerület .… szám alatti lakásra a 

lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérem, szavazzunk az Sz-50/2017. sz. előterjesztés határozati 

javaslatáról N.L.I. és N.E. szerződésére vonatkozóan. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 41/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy N.L.I. és N.E. a Budapest IX. kerület ..… szám alatti 

lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye 

 Sz-51/2017.sz. előterjesztés 

 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 

 

Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-51/2017. sz. előterjesztés 

határozati javaslatáról V.F.M.E. szerződésére vonatkozóan. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 42/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy V.F.M.E. Budapest IX. kerület ..… szám alatti 1 

szobás, 26,5 m
2
 alapterületű komfort nélküli bérleményéhez a Budapest IX. kerület ….… 

szám alatti 1 szobás, 26,5 m² alapterületű komfort nélküli üres lakás – önkormányzati térítés 

biztosítása nélküli – műszaki csatolásához hozzájárul. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

9./ Piaci alapon bérbe adott lakások elidegenítése 

Sz-52/2017.sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 

 

Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-52/2017. sz. előterjesztés 

határozati javaslatáról. 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 43/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 

szóló 7/2006. (III.10.) rendeletében meghatározott elidegenítési feltételekkel, és az Sz-

52/2017.számú előterjesztésben szereplő forgalmi érték alapján hozzájárul a Budapest, IX. 

ker. … …. sz. alatti, 69 m
2
 alapterületű, 2,5 szobás, összkomfortos lakás bérlő részére történő 

elidegenítéséhez. 



9 
 

Határidő: 150 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

10./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében 

Sz-53/2017.sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 

 

Dr. Bácskai János: Az előterjesztésben mindkét ingatlannál a pontszámok alapján a „nem” 

döntésre bíztat bennünket az előterjesztés, ezzel szemben mindkét esetben azt javaslom, hogy 

határozzuk meg a pénzbeli térítési mértékét. A Budapest IX. kerület ..… szám alatti lakás 

esetében az adható … forint helyett … forintot javasolok. 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérem, szavazzunk az Sz-53/2017. sz. előterjesztés határozati 

javaslatáról B.A.T. és B.Z.J. szerződésére vonatkozóan. 

 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

GB 44/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy B.A.T. és B.Z.J. a Budapest IX. ker. … szám alatti, 2 

szobás, 45,27 m
2
 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti 

joguknak közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés 

mértékét ….. forint összegben hagyja jóvá. Az így megállapított pénzbeli térítés összege a 

megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre akkor, ha a bérlők a lakást az 

önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadták, és az átadás napján benyújtották a nullás díj-

igazolásokat. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

Dr. Bácskai János: A Budapest IX. kerület .….sz. alatti lakás esetében a … forint helyett ….. 

forintot javasolok felajánlani. 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérem, szavazzunk az Sz-53/2017. sz. előterjesztés határozati 

javaslatáról L.M. szerződésére vonatkozóan. 

 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. 
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GB 45/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy L.M., a Budapest IX. ker. .… szám alatti, 1,5 szobás, 

39,10 m
2
 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét … forint 

összegben hagyja jóvá. Az így megállapított pénzbeli térítés összege a megállapodás 

megkötését követően kerül kifizetésre akkor, ha a bérlők a lakást az önkormányzatnak 

jegyzőkönyvileg átadták, és az átadás napján benyújtották a nullás díj-igazolásokat. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

11./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot 

teljesítő rendőrök elhelyezésére 

Sz-54/2017. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 

Dr. Bácskai János: Tisztelt Gazdasági Bizottság, ez nem az a bizottság, ahol túlságosan 

sokat kellene érvelni a jó döntés mellett. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy a 

rendeletünkben lehetővé tettük, hogy szolgálati lakást ajánljunk fel a Budapesti IX. kerületi 

Rendőrkapitányság állományában szolgálók számára. Ezzel kettős célt valósítunk meg. 

Egyrészt az állománymegtartó erőt próbáljuk segíteni és kifejteni a rendőrség irányában, 

másrészt ezeket a lakásokat igyekszünk úgy kijelölni, hogy a rendőrök lehetőség szerint ne 

kerüljenek egy házba. Természetesen nem azért, mert a rendőröket féltjük egymástól, hanem 

azért, hogy minél több házban lakjanak olyan, állományban lévő rendőrök, akik itt szolgálnak 

a kerületben. Az eddigi tapasztalatok szerint ez jó hatással van a közbiztonságra. Úgy is 

mondhatnánk, hogy a szubjektív közbiztonsági érzet ez által is növekszik. 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérdés, hozzászólás vagy észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-54/2017. 

sz. előterjesztés határozati javaslatáról G.G. és M.D. szerződésére vonatkozóan. 

 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta 

 

GB 46/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi 

Rendőrkapitányságon az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók elhelyezése 

céljából 5 év határozott időre szolgálati lakást biztosít G.G. és M.D. részére, velük a Budapest 

IX. kerület …….. …. szám alatti, 1 szoba, 39,66 m
2
 alapterületű összkomfortos lakásra a 

lakásbérleti szerződést megköti. 

Határidő: 30 nap  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

Dr. Nagy Attiláné: Kérem, szavazzunk az Sz-54/2017. sz. előterjesztés határozati 

javaslatáról T.R.Z. szerződésére vonatkozóan. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta 

 

GB 47/2017. (II.15.) sz. 

Határozat 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi 

Rendőrkapitányságon az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók elhelyezése 

céljából 5 év határozott időre szolgálati lakást biztosít T.R.Z.részére, vele a Budapest IX. ... 

szám alatti, 1 szoba, 31,89 m
2
 alapterületű összkomfortos lakásra a lakásbérleti szerződést 

megköti. 

Határidő: 30 nap  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, 0 nem, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

Dr. Nagy Attiláné: Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  

 

k.m.f. 

 

 

 

 

          Dr. Nagy Attiláné 

            elnök-helyettes 

 

 

 

 

Mészáros László 

bizottsági tag 

 

 

 

 

Oláh Eleonóra 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


