
 
JEGYZŐKÖNYV 

készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. január 19-én 15.00 órakor tartott üléséről 

 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Csárdi Antal, Görgényi Máté, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Kállay Gáborné, Kandolka László, 
Kassab Adonis, Martos Dániel, Mezey István, Pál Tibor, Sajó Ákos, Tornai István, Veres László, Zombory Miklós 
képviselők, 
 
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester, 
Varga József alpolgármester. 
 
 
Hivatal részéről: 
dr. Oszvári István jegyző, 
dr. Ördögh Brigitta aljegyző, 
 
Borsa József, Bukovszki András, Hajdu Erika, dr. Horváth Péter, dr. Kasza Mónika, Kiss Béla, Kósa Eszter, Kosik 
Gáborné, Kratschmer Anita, Madár Éva, Manherztné Klinger Mária, dr. Mosócziné Szabó Ágnes, dr. Nagy 
Hajnalka, Nyeste Mariann, dr. Oláh Henrietta, dr. Paksi Ilona, Pál József, dr. Pap Ágnes, Rimovszki Tamás, dr. 
Sersliné Kócsi Margit, Szeltner Mária, dr. Szinyei László, Szolcsányi György, Tamás Beáta, Koór Henrietta - 
jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Meghívottak:  
Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgató, Hollósi Miklós – FV Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Kovács 
József – FESZ. 
 
dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy az ülés 16 fővel határozatképes, az 
ülést megnyitom. Javaslom, hogy a 27/2011. sz. – ”Fővárosi forrásmegosztás” című - előterjesztést vegyük fel 
napirendre a 2011. évi költségvetés elé. Szintén vegyük fel a napirendre a 26/2011. sz. – ”Közalkalmazotti 
jogviszony megszüntetése” című – előterjesztést a meghívó szerinti 11. napirendi javaslat után. Kérdés, 
észrevétel? 
 
Hidasi Gyula: Napirend előtt kérek szót. 
 
Martos Dániel: Kérem, hogy vegyük napirendre a 18/2011. sz. – ”Tájékoztató a jegyző 2010. évi 
teljesítményértékeléséről” című - előterjesztést 
 
Kandolka László: Kérem, hogy a 20/2011. sz. – ”Javaslat önkormányzati főtanácsadói munkakör létesítésére” 
című – előterjesztést vegyük le a napirendről. 
 
Görgényi Máté: Kérem, hogy a 21/2011. sz. – ”Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása” című – előterjesztést 
vegyük le a napirendről.  
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Hidasi Gábor: Napirend előtt kérek szót. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 26/2011. és a 27/2011. sz. előterjesztések napirendre vételéről. 
 
1/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 27/2011. sz. 
– ”Fővárosi forrásmegosztás” című - előterjesztést felveszi a napirendjére a ”Ferencvárosi Önkormányzat 2011. 
évi költségvetés” napirend elé. Napirendjére veszi továbbá a 26/2011. sz. – ”Közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetése” című – előterjesztést a meghívó szerinti 11. napirendi javaslat után. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Pál Tibor: A honlapon megjelent napirendből dolgozom, ami nem egyezik meg a Polgármester úr előtt lévő 
napirendi javaslattal. Kérem, hogy vegyük napirendre a ”Pályázat benyújtása a Magyar Élelmiszer Bankhoz” 
című, 23/2011. sz. előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 23/2011. sz. – ”Pályázat benyújtása a Magyar Élelmiszer Bankhoz” 
című – előterjesztést a 14. napirendi pontként való napirendre vételéről. 
 
2/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 23/2011. sz. 
– ”Pályázat benyújtása a Magyar Élelmiszer Bankhoz” című – előterjesztést 14. napirendi pontként a napirendjére 
felveszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Hidasi Gábor (ÜGYREND): Ez a probléma már többször előfordult. Kérem Polgármester urat, hogy az interneten 
elkülönítetten szerepeljenek az új napirendi javaslatok.  
 
dr. Bácskai János: Egyetértek, egy napirendi javaslat lehet csak. Kérem a Hivatalt, hogy erre a problémára 
figyeljen oda. Kérem, szavazzunk a 20/2011. sz. előterjesztés napirendről történő levételéről. 
 
3/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 20/2011. sz. 
– ”Javaslat önkormányzati főtanácsadói munkakör létesítésére” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 21/2011. sz. előterjesztés napirendről való levételéről. 
 
4/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 21/2011. sz. 
– ”Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



 3 

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 18/2011. sz. előterjesztés napirendre vételéről. 
 
5/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 18/2011. sz. 
– ”Tájékoztató a jegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről” című – előterjesztést a napirendjére veszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirend egészéről. 
 
6/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Aljegyzői pályázat kiírása 
 19/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Fővárosi forrásmegosztás 
 27/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése (I. forduló) 
 8/2011., 8/2-3/2011. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló rendelet módosítása (II. forduló) 
 239/2/2010. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel képviselő 
 
5./ Metró áruház és környéke KSZT (I. forduló) 
 225/2010. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Sersliné Kócsi Margit főépítész 
 
6./ Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet 
módosítása 
 6/2011., 6/2/2011. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Budapest IX. kerület Ferencváros közterületein történő dohányzás tilalmáról 
 22/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
8./ Ellátási szerződés megkötése 
 5/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
9./ Alapító okiratok módosítása 
 11/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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10./ Pályázat az „Új Ferencváros Kártyára” 
 16/2011. sz. előterjesztés ( 
 Előterjesztő: Martos Dániel képviselő 
 
11./ Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 
 26/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
12./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 
 10/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes 
 
13./ Költségátalányról történő lemondás 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
14./ Pályázat benyújtása a Magyar Élelmiszer Bankhoz 
 23/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
15./ Tájékoztató a jegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről 
 18/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban16 képviselő vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Hidasi Gyula: A legutóbbi Ferencváros Újság lapszámában a Polgármester úr fényképe háromszor, az előző 
lapszámban pedig hatszor jelent meg. Jelzem, hogy ez egy 50 %-os visszaesést jelent az újságnak, el kell rajta 
gondolkodni. Amikor ellenzékben voltak, akkor az ilyen lapmegjelenést erősen kritizálták. Így kiegyensúlyozottnak 
érzi az újságot? 
 
dr. Bácskai János: Egyetértek a felháborodásával.  
 
Hidasi Gábor: Decemberben a templom előtti részt lezártuk az adventi vásár miatt. Mi a sorsa a parkolónak? Ki 
a tulajdonos? Lakossági bejelentés érkezett, hogy az este folyamán tudtak ott parkolni. Sérelmezik a lakók, hogy 
megszüntettünk 30-40 db parkolóhelyet, mivel a Bakáts tér környékén elég nehézkes a parkolás. Erre szeretnék 
választ kapni, hogy a területtel mi a terv, és miért nem került újra megnyitásra. 
 
dr. Bácskai János: Sokan jelezték nekem örömüket kifejezve, hogy végre a templom tér előtt terület 
autómentes, és üres. Egyelőre ennek örülünk és a további felhasználásról majd döntünk. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Aljegyzői pályázat kiírása 
 19/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: A pályázat kiírása nyitva hagyja azt a lehetőséget, hogy nem csak egy aljegyzőt választhat az 
önkormányzat? A Vonatkozó jogszabályok hogyan rendelkeznek erről? Hány aljegyzőt választhatunk? 
 
dr. Bácskai János: Tudomásom szerint nincs megkötve az aljegyzők száma. Értelmezésem szerint akárhány 
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aljegyzőt választhat a Képviselő-testület, ha jónak látja. Természetesen ez képviselőtestületi döntéssel történik. 
 
Martos Dániel: Ez a pályázati kiírás megengedi azt, hogy adott esetben több aljegyzőt is választhat a Képviselő-
testület? A hallgatást igennek vettem.  
 
Formanek Gyula: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
7/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés – 19/2011. számú - mellékletét képező pályázati felhívásnak megfelelő tartalommal pályázatot ír ki 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata aljegyzői munkakörének betöltésére. 
Határidő: a pályázat kiírására 2011. január 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Fővárosi forrásmegosztás 
 27/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
dr. Bácskai János: Én sem szeretem az ülésen kiosztott előterjesztéseket, de a fővárosi forrásmegosztás 
néhány nappal ezelőtt érkezett meg a Hivatalba. A véleményezése ennyi ideig tartott. Kérem a megfogalmazottak 
tudomásul vételét. Igazából a mozgásterünk eléggé korlátozott ebben a tekintetben. 
 
Pál Tibor: A kiosztott előterjesztésben látható, hogy a 2010. évben milyen összegek szerepeltek a 
forrásmegosztásban szétosztott pénzeknél. A helyi iparűzési adóból szétosztott összeg szummája véletlenül 
maradt le? Ez érdekes lenne, ha véletlenül maradt le. Összességében érdemes megjegyezni, hogy korábban az 
önkormányzat mindig jól jött ki a forrásmegosztásból. Most 365 millió Ft-tal kevesebb van tervezve, mint 
korábban. Ezt nagyon sajnálom. Sok törvényi módosítás is történt. Decemberben az idegenforgalmi adó 
beszedését nem engedtük át a Fővárosnak, és valószínű, hogy más kerületek is kiléptek. Azok az 
önkormányzatok, melyek korábban sok pénzt szedtek be – mely egyébként a forrásmegosztás része volt - ezt 
most kivették. A szolidaritás minimális csírája sincs a városban a kerületek között. Mindenki kapzsi módon a saját 
pénzéért kezdi „maga alá gyűrni” a másikat. Bizonyos kerületek jobban fognak fejlődni, külső kerületek kevésbé. 
A forrásmegosztás lényege az volt, hogy valamilyen módon ezt kiegyensúlyozza. Ferencváros mindig jól járt, 
most pedig meglepő módon rosszul jártunk. Ez kimondottan rossz a kerület számára. Ha ezt 4 éven keresztül 
csináljuk, akkor közel 2 milliárd Ft-tól esünk el, melynek egyébként nagy részét a tömbrehabilitációra fordította az 
önkormányzat.  
 
dr. Bácskai János: Sajnálatos, hogy nem jártunk olyan jól, mint eddig. Ne felejtsük el, hogy ma is átadtunk egy 
házat, amihez a Főváros 390 millió Ft támogatást adott. Azt gondolom, hogy ha csak ezt az egy számot 
figyelembe vesszük, akkor már elmondhatjuk, hogy nem vagyunk a rosszul járt kerületek között. Ha minden – a 
Fővárostól kapott – pénzt összeadunk, akkor fajlagosan biztos, hogy az elsők vagyunk. 
 
Formanek Gyula: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
8/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fővárosi és kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelettervezetben – az 
FPH00713/3-5/2011. iktatószámú, 2011. január 7-én kelt előterjesztés szerint – foglaltakat tudomásul veszi. 
Határidő: a határozat továbbítására 2011. január 20. 



 6 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
 (11 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése (I. forduló) 
 8/2011., 8/2-3/2011. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
dr. Bácskai János: Túl sokat nem szeretnék beszélni, hiszen a kiküldött előterjesztésben van elég szöveges 
magyarázat, illetve sok szám. Arról nem beszélve, hogy a költségvetés elfogadása teljesen jó helyi szokás szerint 
két fordulóban történik. Az eddigi viták és előzetes egyeztetések mind azt bizonyították, hogy teljesen méltó 
módon a költségvetés megalkotása mindig a legizgalmasabb feladat. Ezek azok a számok, melyek előre 
láthatólag meghatározzák Ferencváros életét, illetve az itt elkölthető pénzek sorsát. Az első forduló január 19-re 
történt időzítése több mint szerencsés, hiszen elég korai időpont ahhoz, hogy a rendelkezésre álló időben a 
lehető legszélesebb körű egyeztetés megtörténjen minden szinten. Gondolok itt az intézményeinkre, a Hivatalra, 
a képviselőkre, civil szervezetekre, Ferencváros összes szereplőjére, minden adófizető polgárára. Az eddig 
elhangzott észrevételekből számomra az a következtetés vonható le, hogy hozzám hasonlóan sokan kezdőként 
állnak ehhez a műfajhoz. Természetesen jó értelemben véve. Számtalan jó ötlet érkezik, és az ötletek csatája 
vezet majd egy olyan költségvetéshez február végén, amely mindannyiunk megelégedésére kerül majd 
elfogadásra. Szeretnék bíztatni mindenkit, hogy bátran – saját és az általa képviseltek érdekeit szem előtt tartva – 
szálljon be a vitába, és hangozzék el minél több érv, minél több szám. Pontosan azért, hogy a lehető legnagyobb 
nyilvánosság előtt, a lehető legnagyobb mértékű konszenzussal szülessen meg a 2011. évi költségvetés.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és kifüggesztésre alkalmasnak találta a költségvetést. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága szintén megtárgyalta az előterjesztést, szakmai szempontból a 
területét érintő kérdésekben folytatta le a vitát. Rengeteg észrevétel érkezett. Többek között a közgyógyellátás, 
melynek a részletei kidolgozás alatt vannak, melyek a második fordulóban beépülésre kerülhetnek. A bizottság 
egyébként kifüggesztésre alkalmasnak találta.  
 
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Kifüggesztésre alkalmasnak találta. Sok észrevétel érkezett. Többek között a bizottság területéhez 
tartozó önkormányzati tulajdonú cégekkel kapcsolatban. A bizottság kérése volt, hogy az ezeket érintő 
költségvetési sorokat az előterjesztő módosítsa a két forduló között.  
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta a költségvetést. 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta az előterjesztést és kifüggesztésre javasolta. A bizottság véleményét csatolni kell a 
költségvetés mellé. Így néhány mondatban jelzem, hogy mi volt kérdéses: a parkolásból származó bevétel-kiadás 
elszámolása, nem biztos, hogy jó, mert csak a nettó összeg szerepel a költségvetésben. Ha az önkormányzat 
végzi a parkoltatást, akkor a bruttó összeggel kell számolni. Az is elhangzott, hogy sajnálatos az, hogy vesztesi 
vagyunk a fővárosi forrásmegosztásnak. A 365 millió Ft vesztség néggyel szorozva 2 milliárd Ft-os veszteséget 
jelent a 4 év alatt Ferencvárosnak. Miközben a korábbi években mindig jól jöttünk ki a forrásmegosztásból. Új 
vezetése van a Fővárosnak, aminek ez lett az eredménye. Ha nem is jogi értelemben, de a Részönkormányzat 
megszűnt. A költségvetés számaiból az látszik, hogy jelenlegi vezetés azt az elvet, hogy az érintettekhez 
legközelebb szülessenek döntések, nem kívánja folytatni. Az intézmények működésénél azt lehet mondani, hogy 
amikor válságos időszak volt, akkor is jobb költségvetésük volt. Nem számolunk semmilyen felújítási költséggel 
az első fordulóban. Szerintem ez nem jó, és ebben nagymértékű változást kell majd elérni. Hol tart a Schöpf-
Mérei Kórház épületével kapcsolatos tárgyalás? Alpolgármester úr azt válaszolta a tegnapi ülésen, hogy folyik. Jó 
lenne erről többet tudni. Ha meg akarjuk venni, akkor milyen funkcióra? Ha pedig nem, akkor lehet, hogy egészen 
más számokkal kell majd számolni. Szomorúan vettük tudomásul, hogy a tömbrehabilitáció lassul 2011-ben, 
hiszen a Ferenc tér 9. és Márton u. 5/a sz. alatti épületek felújítása kimarad és áthúzódik 2012-re. Szomorúan 
láttuk azt is, hogy a József Attila Terv el van engedve. Az önrész, a lakáskiváltási költség nem szerepel a 
költségvetésben. A számokból nem az látszik, hogy komolyan gondolja a város vezetése a József Attila Terv 
megvalósítását. Inkább az érzékelhető, hogy van valamennyi önrész erre, de egyébként nem kívánjuk ezt a 
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tervet folytatni. Valóban komoly érdekérvényesítést kellene folytatni annak érdekében, hogy a kerület nyerjen. 
Több lakó is itt van ülésen, akik azért jöttek, hogy azt hallják, hogy mivel számolhatnak a 2011- évben. Ők 5, 10, 
20 éve várják, hogy az adott területen a házuk felújításra kerüljön. Gyakran hangzott el a kampányban, és 
Polgármester úr beiktatásánál is, hogy a közbiztonságra nagyobb hangsúlyt kíván helyezni. A közbiztonságra 
szánt 220 millió Ft-ból mennyi új kamera kihelyezésére kerül sor? Erre nem kaptunk választ. Kérte a bizottság, 
hogy a második fordulóig a FESZOFE Kft. részéről egy egyszerűsített üzleti tervet szeretne látni. A közmunkára 
fordított pénz nagymértékben csökken. Tudom, hogy azért csökken az összeg, mert a központi támogatás is 
csökken, de azt tudjuk, hogy a Kft több mint 100 embert foglalkoztat. Mi lesz az ő sorsuk? Összességében a 
felújítások közel 500 millió Ft-os csökkentése azt mutatja, hogy a saját vagyonunkat nem megfelelően védjük. 
Mindezek mellett a bizottság elfogadta a költségvetést. A két forduló között rengeteg olyan módosításnak kell 
történnie, hogy fejlődésorientált legyen, de az egyensúly is megmaradjon.  
 
Görgényi Máté: A Részönkormányzat is megtárgyalta a költségvetést, és kifüggesztésre alkalmasnak találta. 
Szeretném megjegyezni, hogy igazán megható Pál Tibor képviselőtársam aggodalma. Számomra a számok nem 
jelezték a Részönkormányzat megszűnését. Számos kérdés megválaszolásra került az ülésen.  
 
Martos Dániel: Az ülés vezetői helyett kérem Pál Tibor urat, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
„köpenyébe burkolózva” ne a helyi MSZP álláspontját ismertesse, amikor a bizottság elnökeként nyilatkozik. 
Egyébként semlegesen és tárgyilagosan kellene a költségvetésről beszélnie. A Fővárossal kapcsolatban azt 
gondolom, hogy nem kellett volna szétlopni a Fővárost az elmúlt 20 évben. Lehet, hogy mi is jobb helyzetben 
lennénk. Polgármester úr jelezte, hogy a fővárosi rehabilitációs keretet az idei évben kb. 90 %-ban mi nyertük 
meg, ami kb. 1 milliárd Ft-ot jelent az önkormányzat számára. Ha így vesszük, még mindig beljebb vagyunk.  
 
dr. Bácskai János: Az elhangzott kérdések közül jó néhányra válaszolnék, amelyiket nem tudom kifejteni azt 
Alpolgármester úr, és Irodavezető Asszony válaszolja meg,. A forrásmegosztással kapcsolatban az valóban 
stimmel, hogy ha az említett számot néggyel megszorozzuk, akkor 2 milliárd Ft jön ki, de én még nem láttam 
olyan forrásmegosztást, ami 4 évre szólna. A 4 év sem stimmel, meg a néggyel való szorzás sem. A 
Részönkormányzat megszűnt azok számára, akik nem tagjai, de ettől függetlenül az üléseken részt lehet venni. 
Az intézmények működésével kapcsolatban az összegek valóban csökkentek, de nem érkezett olyan jelzés, hogy 
ez veszélyeztetné az intézmények működését. A Schöpf-Mérei Kórház épületével kapcsolatban egyeztetés lesz a 
jövő héten a Fővárossal. A következő képviselőtestület ülésen konkrét választ kapunk arra, hogy hol tart az ügy. 
A József Attila Tervvel kapcsolatban az elhangzottak szerint Pál Tibor több információval rendelkezik, mint mi. 
Egyébként a héten járt a kerületben egy küldöttség az ENEFI-től és a legnagyobb megelégedéssel nyugtázták a 
jelenlegi állapotokat. Ez azt jelenti, hogy jó esély van a nyerésre. A közbiztonsággal kapcsolatban úgy tudom, 
hogy 190 millió Ft-ról 220 millió Ft-ra nőtt a támogatás összege. A kamerák mennyiségét a szakma dönti el a 
rendőrség bevonásával. A közmunka nem szűnik meg Ferencvárosban. A rendszer átalakul, és erre márciusban 
indul pályázati lehetőség. Legalább annyi közmunkás fog dolgozni Ferencvárosban, mint eddig. A FESZOFE Kft-
vel is megkezdődtek a tárgyalások erre vonatkozólag. Eltökélt szándék, hogy minél több ferencvárosinak tudjunk 
munkalehetőséget teremteni. A Közterület-Felügyelet létszámának a növelésénél is 70%-ban ferencvárosiakat 
vettünk fel. A felújítások 500 millió Ft-tal történő csökkentése nagyságrendileg igaz. Ebben a fő ludas a Ferenc 
tér 9. sz. alatti épület. Ebben az ügyben egyelőre nincs megállapodás. Ha lesz megállapodás, akkor bekerül a 
felújítandó épületek közé. 
 
Kratschmer Anita: A 2011-re tervezett felújítási rehabilitációs kiadások 1 milliárd 660 millió Ft. A tavalyi 
előirányzathoz képest 400 millió Ft az eltérés. Van olyan sor, hogy lakásfelújítás szanálási célra, valamint lakás- 
és helyiség felújítás. 2010-ben ez 120 millió Ft-tal szerepelt. 2011-ben nem szerepeltettünk ez a soron összeget, 
mert a lakáslemondás-térítés sort emeltük meg 100 millió Ft-tal. Egyre több lakos kér pénzbeli térítést lakás 
helyett. Ebből adódik a 120 millió Ft-os különbözet. A Balázs B. u. 7/b sz. alatti épület felújításánál 
zárszámadáskor 70 millió Ft-os kifizetést előirányzatosítani kell. A Ferenc tér 9. sz. alatti épületet addig nem 
tudjuk felújítani, amíg a lakóval nem tudunk megegyezni. A Márton 5/a sz. alatti épület felújítása 2012-re csúszik 
át. Az intézmények felújítása a 4. sz. táblázatban összevontan szerepel, melyre 135 millió Ft áll rendelkezésre. 
Ez a tavalyi előirányzattal megegyezik. A költségvetés második fordulójára lesz felbontva oktatási és 
egészségügyi intézmények között. A parkolási kft. és a parkolás elszámolása 2010-ig a BÖP Kft-n keresztül 
haszonbérlet formájában történt. Parkolási bevételként szerepeltettük a nettó különbözetet. 2011-ben a 
Ferencvárosi Parkolási Kft. létrehozásával meg kell bontani a bevételt és az önkormányzat kiadási és bevételei 
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közé kell beépíteni. Második fordulóra tudjuk ezeket betervezni. A Kft-vel folyamatosan tárgyalunk és az üzleti 
tervet előrehozva látjuk majd a bevételeket és a kiadásokat. A bizottsági üléseken elhangzott javaslatok közül 
hármat beépítünk a kifüggesztett változatba. Két elírást helyesbítünk benne, és Hidasi Gábor képviselő kérte, 
hogy az Üllői út 45. sz. alatti bérleti díj összegét ne a szakfeladatok között szerepeltessük, hanem a 3/c 
táblázatba.  
 
Hidasi Gábor: A média, sport és egyéb rendezvények sorát összevontuk. Ez a második fordulóig ki lesz bontva? 
A médiánál az újság és a tv sorsáról is döntünk majd? A FESZOFE Kft. zavartalan működéséhez 250 millió Ft-ra 
lesz szükség. Kérem, hogy ezt a második fordulónál vegyük figyelembe. 
 
Hidasi Gyula: Nosztalgiával gondolok az elmúlt részönkormányzati időkre. Ezt lezártnak tekinthetjük, előre 
fogunk nézni és természetesen tovább fogunk dolgozni az ott élők megelégedésére. Felhívom Polgármester úr 
figyelmét arra, hogy a szakfeladatok kiadását nem biztos, hogy jó 100 %-os szinten hagyni. A parkfenntartási 
munkákat végző vállalkozóknak be van építve 5 %-os emelés. Innen fizetjük a vízdíjat, ami emelkedni fog, és az 
egyéb vállalkozók díjai is növekedni fognak, a sort 5-6 %-kal kellene növelni. A IX. kerületi Szakrendelő Kft. 
támogatásának csökkentésével kapcsolatban korábban 5 évre ígéretet tettünk, hogy bizonyos támogatási 
összegeket megkap a Kft. Ezt most csökkentjük. Javaslom, hogy az eredeti szerződést tartsuk be.  
 
Formanek Gyula: A média, sport és kultúra felmerült kérdésként, amivel úgy gondolom, hogy az a célja a 
városvezetésnek, hogy ezeken a területeken egy centralizált új irányítási modellt vezessen be. Ezt a célt 
szolgálja az összevonás. Természetesen a két forduló között, ha szükséges, akkor meg fogjuk bontani a sorokat. 
Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a kifüggesztésről az ülésen elhangzott kiegészítésekkel 
együtt. 
 
9/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 8/2011. sz. 
előterjesztés alapján a 2011. évi költségvetés rendelettervezet kifüggesztésével. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Oszvári István jegyző 

(11 igen, 6 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk az elidegenítési címjegyzék elfogadásáról. 
 
10/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 8/2/2011. sz. 
előterjesztés táblázata szerinti 2011. évi elidegenítési címjegyzéket. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló rendelet módosítása (II. forduló) 
 239/2/2010. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel képviselő 
 
dr. Bácskai János: Hozzászólás, kérdés nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról. 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem, 6 
tartózkodás mellett megalkotja a 1/2011. (I.21.) rendeletét a Ferencvárosi közterület-felügyelet 
szervezetéről és feladatiról szóló rendelet módosításáról. 
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5./ Metró áruház és környéke KSZT (I. forduló) 
 225/2010. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Sersliné Kócsi Margit főépítész 
 
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a KSZT-t. 
Javaslatként hangzott el, hogy a második fordulóig kérjük fel a Metró Áruházat, hogy a létesítendő új 
üzemanyagtöltő állomással kapcsolatos környezetvédelmi hatástanulmányt végeztesse el és ezt csatolja. 
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás, kérdés nincs. Kérem, szavazzunk a rendelettervezet kifüggesztéséről.  
 
11/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 225/2010. sz. 
előterjesztés alapján a Metró áruház és környéke KSZT rendelettervezet kifüggesztésével. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Oszvári István jegyző 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
rendelet módosítása 
 6/2011., 6/2/2011. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság kérte, hogy a 6. sz. 
mellékletben apróbb javításokra kerüljön sor. Ez megtörtént. Egyébként elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
Formanek Gyula: Természetesen az apróbb módosításokkal egyetértek. Ezeket befogadom. 
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás, kérdés nincs. Kérem, szavazzunk a rendelettervezet kifüggesztéséről.  
 
12/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 6/2011., 6/2/2011. 
sz. előterjesztések alapján a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló rendelettervezet kifüggesztésével. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Oszvári István jegyző 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Budapest IX. kerület Ferencváros közterületein történő dohányzás tilalmáról 
 22/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: Az eredeti elképzeléshez képest annyi a módosítás, hogy a Hivatal épületére vonatkozó 
módosítást külön szabályzat formájában Jegyző úr készíti el. A rendelet magáért beszél. 
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás, kérdés nincs. Kérem, szavazzunk a rendelettervezet kifüggesztéséről.  
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13/2011. (I.19.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ 337/2010. (XII.01.) sz. határozatát visszavonja, 
2./ a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közterületein történő dohányzás tilalmáról szóló – 22/2011. 
számú előterjesztés szerinti – rendelettervezetet elfogadja, kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Oszvári István jegyző 
3./ felkéri a Jegyző urat, hogy vizsgálja meg a dohányzás tilalmával kapcsolatos részletes szabályozás 
lehetőségét, a törvény rendelkezéseinek megfelelően jelölje ki a dohányzásra szolgáló helyiségeket. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Oszvári István jegyző 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Ellátási szerződés megkötése 
 5/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Arról szól az előterjesztés, hogy a kerület az ellátandó területekre 800.000 Ft támogatást ad. Annyi 
lenne a módosítás, hogy a 3510-es sorról történne a támogatás. A Humán Ügyek Bizottsága egyébként 
egyhangúlag támogatta. 
 
Formanek Gyula: Egyetértek a módosítással és befogadom.  
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás, kérdés nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
14/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete keretében működő IX. kerületi Szervezettel 2011. 
január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a melléklet szerinti ellátási szerződést megköti.  
 
2. Felkéri Polgármester Urat az ellátási szerződés aláírására és az évi költségvetés 3597 során a szolgáltatás 
ellenértékének biztosítására.  
Határidő: 30 nap az ellátási szerződés aláírására  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Alapító okiratok módosítása 
 11/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Jogszabályváltozás miatt kell módosítani az alapító okiratokat. A Humán Ügyek Bizottsága 
támogatta a javaslatot. 
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás, kérdés nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
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15/2011. (I.19.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 335/2010. (XII. 01.) sz. 
határozatát, amelyben a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat és a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és 
Intézményei Alapító Okiratát 2010. december 01-i hatállyal módosította, visszavonja.  
Határidő: 15 nap a nyilvántartáson való átvezetésre 
Felelős: dr. Oszvári István jegyző 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
16/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ferencvárosi 
Gondozó Szolgálat (1098 Budapest, Toronyház u. 11.) Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint:  

 
1. A Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Alapító Okiratának preambulumában „a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. § (1) – (2) bekezdés” helyébe az „Államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése” kerül. 
2. Az Alapító Okirat 3. pontjában az Intézmény típus szerinti besorolása: szociális, gyermekvédelmi költségvetési 
szervre módosul.  

3. Az Alapító Okirat 5. pontjában a telephelyek felsorolása között a  

- Borostyán Idősek Klubja kiegészül 60 férőhely megjelöléssel, 
- Napsugár Idősek Klubja kiegészül 30 férőhely megjelöléssel, 
- Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye kiegészül 30 férőhely megjelöléssel 
- Szerető Kezek Idősek Klubja kiegészül 65 férőhely és az  
- Időskorúak Gondozóháza kiegészül 12 férőhely megjelöléssel, 
- Platán Idősek Klubja kiegészül 40 férőhely megjelöléssel,  
- Árvácska Idősek Klubja kiegészül 20 férőhely megjelöléssel.  
4. Az Alapító Okirat 7. pontjából a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rend szerinti felsorolás törlésre 
kerül, továbbá a B) pontban a „kiegészítő tevékenység” helyébe „vállalkozási tevékenység” kifejezés kerül, a C) 
pont pedig hatályát veszti.  

5. Az Alapító Okirat 9. pontjában a jogszabályi hivatkozás 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletre módosul. 

6. Az Alapító Okirat 12. pontjának második mondata „és a gazdasági vezetői” szövegrésszel kiegészül. 

7. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.  
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
17/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ferencvárosi 
Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei (1095 Budapest, Mester u. 19.) Alapító Okiratának módosítását 
az alábbiak szerint: 
 
1. A Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei Alapító Okiratának preambulumában „a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. § (1) – (2) bekezdés” 
helyébe az „Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése” kerül. 
2. Az Alapító Okirat 5. pontjában az Intézmény típus szerinti besorolása: szociális, gyermekvédelmi költségvetési 
szervre módosul.  

3. Az Alapító Okirat 6. pontjában a telephelyek felsorolása között a „III. Gyermekek Átmeneti Otthona (0-18 évig)” 
kiegészül „28 férőhely” megjelöléssel.   
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4. Az Alapító Okirat 8. pontjából a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rend szerinti felsorolás törlésre 
kerül, továbbá a B) pontban a „kiegészítő tevékenység” helyébe „vállalkozási tevékenység” kifejezés kerül, a C) 
pont pedig hatályát veszti.  

5. Az Alapító Okirat 10. pontjában a jogszabályi hivatkozás 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletre módosul. 

6. Az Alapító Okirat 12. pontjának második mondata „és a gazdasági vezetői” szövegrésszel kiegészül. 

7. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.  
Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Pályázat az „Új Ferencváros Kártyára” 
 16/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel képviselő 
 
Martos Dániel: Ez jelen pillanatban tájékoztató előterjesztés a Képviselő-testület számára, hogyan áll a pályázat. 
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás nincs. A napirendről nem kell szavazni, mert tájékoztató.  
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
11./ Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 
 26/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot 
sértene. 
 
 
12./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 
 10/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 6 hónapot javasolta. 
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a bizottság által megszavazott javaslatról. 
 
19/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. február 
1-től kezdődően, a Ráday 8 Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1092 Bp., Ráday u. 8.) 
határozatlan idejű bérleményét képező Bp., IX., Ráday u. 8. fszt. I. szám alatti (116,12 m2 alapterületű) és fszt. II. 
szám alatti (55,13 m2 alapterületű), utcai bejáratú helyiségek bérleti díjának  6 hónapra történő szüneteltetéséhez 
hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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13./ Költségátalányról történő lemondás 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
Varga József: Miután a parlamentben is kapok költségtérítést az itteni költségtérítésről lemondok. Kérem, hogy a 
Képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.  
 
 
14./ Pályázat benyújtása a Magyar Élelmiszer Bankhoz 
 23/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Január 31-i lehet a pályázatot benyújtani. A Humán Ügyek Bizottsága támogatta a javaslatot. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázatot. 
 
Formanek Gyula: Az önkormányzatnak kell pályáznia a FESZOFE Kft. támogatásával. Kérem, hogy támogassák 
a javaslatot. Plusz forrást nem igényel az önkormányzat részéről. 
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
20/2011. (I.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Fővárosi IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be „Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011” címmel a Magyar Élelmiszer Bank Egyesülethez.  
Határidő: 2011. január 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
 
15./ Tájékoztató a jegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről 
 18/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Az előterjesztésben látható, hogy mik voltak a követelmények 2010-ben a Jegyző úr számára. A 
belső kontrollrendszer kialakítása, és a belső ellenőrzési rendszer működtetésének biztosítása. Jegyző urat 
kérdezem, hogy a belső kontroll alatt mit értünk? Belső ellenőrzéssel kapcsolatban látható volt, hogy nem 
megsértve az ott dolgozókat kevésbe voltunk hatékonyak. Ezt tanúsítja, hogy a szakbizottság és a Képviselő-
testület a belső ellenőrzési tervet nem fogadta el. A 4. pontban új szabvány szerinti ISO 9001 minőségügyi 
rendszer kiterjed-e az egész Hivatalra, vagy csak bizonyos egységekre? A Közterület-Felügyelet 
hatékonyságának bővítésénél válaszként az szerepel, hogy összeszedte a tapasztalatokat, rendeletet készítettet 
a felügyelet létszámának megemelésére és az állomány feltöltésére. Ez mikor született meg? Ha jól emlékszem 
ennek én voltam az előterjesztője. Nem értem, hogyan került ide. Az országgyűlési képviselők választásával 
kapcsolatban a szavazó urnákat majdnem sikerült a BOHUS Kft-vel őriztetni. Azt aláírom, hogy adott esetben 
megalapozott kifogás nem érkezett a működéssel kapcsolatban. A BOHUS Kft. ügyvezetője igazgatója Gávay 
Zoltán az MSZP színeiben indult a választáson. Az ő cége őrizte volna a választáson az urnákat. Nem biztos, 
hogy ennek így kellett volna működnie. Egy akkori közbelépésünknek köszönhetően a Hivatal átvette a 
feladatokat. Kérem Jegyző urat, hogy a feltett kérdésekre válaszoljon. 
 
Kandolka László: Meglepődve olvastam az ÁROP pályázat sikeres lebonyolítását. Annak idején én fordultam 
beadvánnyal a Képviselő-testülethez, hogy a pályázat nem megfelelő. Abszolút sikertelen történet.  
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Formanek Gyula: Az az előterjesztés, ami informatika átvilágítására, fejlesztésére vonatkozott teljesen rossz, a 
dokumentum elfogadásakor nem voltak alaposak. Felháborító, hogy milyen pontatlan adatokat tartalmaz. Az 
akcióterv is rosszul volt meghatározva. Ilyen rossz pályázati anyagot rég láttam. 
 
Hidasi Gábor (ÜGYREND): Martos Dániel előző hozzászólásáról szószerinti jegyzőkönyvet kérek.  
 
Formanek Gyula: Kérem a Hivatalt, hogy teljesítse a képviselő úr kérését. 
 
dr. Bácskai János: A belső kontrollrendszer kialakításánál valóban tapasztaltuk számszerűleg és 
hatékonyságában is, hogy a belső ellenőrzés munkája hagy kívánni valót von maga után. Kaptam egy jelentést, 
amit új Ellenőrzési Iroda új vezetője készített, komoly, alapos munka. Bízom bennem, hogy a megerősített belső 
ellenőrzés ellátja majd azt a feladatot, amit régóta elvárunk tőle. A Polgármesteri Hivatal átvilágításával 
kapcsolatban nem szeretnék hátrafelé mutogatni, de ezt a jelentést, különös tekintettel az informatikai részre az 
előző Képviselő-testület elfogadta. Nyilván ez azokat minősíti, akik erre igennel szavaztak. A felvetett 
problémákat meg fogjuk vizsgálni és orvosolni fogjuk. Az új szabvány, az ISO 9001 minőségügyi rendszer a 
Hivatal teljes egészére működik. A BOHUS Kft-vel kapcsolatban azt tudom válaszolni, hogy a bejelentés után 
néhány órával a kifogásolt okok megszüntetésre kerültek a Választási Iroda által. A Jegyző úr vezetésével, jól 
működtek. A Hivatal mostani pénzügyi átvilágítása befejeződött, és ennek az eredményeit a következő 
képviselőtestületi ülésen ismertetni fogjuk, illetve az ennek következtében kialakított stratégiát. 
  
dr. Oszvári István: A BOHUS Kft. egy percig nem őrizte a választási iratokat. Amikor a probléma felmerült, akkor 
a rendőrséggel őriztettük. Majd amikor központi intézkedésre visszavonták a rendőrség őrzési jogát, akkor egy 
céggel kötöttünk szerződést. Egyébként erről a felvetésről kb. azt tudom mondani, mint a tegnapi telefonos hírre. 
Ha felhívunk egy bizonyos számot, akkor azt mondják be, hogy „Martos képviselő úr megszüntette a 
parkőrséget.” Kb. a két hírnek ez az igazság tartalma.  
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 

k.m.f. 
 

 
dr. Bácskai János 

polgármester 

dr. Oszvári István 

jegyző 
 
  Kandolka László      Pál Tibor 
           jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


