
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. április 19-én 15.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
 
Jelen vannak:  
Csárdi Antal, Görgényi Máté, Illyés Miklós, Kállay Gáborné, Kandolka László, Kassab Adonis, Martos Dániel, 
Mezey István, Pál Tibor, Sajó Ákos, Veres László, Zombory Miklós képviselők, 
 
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester, 
Varga József alpolgármester. 
 
 
Hivatal részéről: 
dr. Ördögh Brigitta aljegyző, 
dr. Paksi Ilona aljegyző 
 
 
dr. Bánfi Réka, Cselényi Erzsébet dr. Enyedi Mária, Hajdu Erika, dr. Horváth Péter, Madár Éva, dr. Mosócziné 
Szabó Ágnes, dr. Ódor Éva, dr. Sersliné Kócsi Margit, dr. Szabó József, Szolcsányi György, Tamás Beáta, 
Temesiné Apollónia Aranka, Koór Henrietta, Kovács Henriett – jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Meghívottak: Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Csonka Gyula elnök 
 
dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, vendégeinket. Megállapítom, hogy 14 fővel a 
Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a 82/2011. sz. - ”Bírósági ülnökök 
megválasztása” című - előterjesztést 4. napirendi pontként tárgyaljuk, mivel itt zárt ülést kell tartanunk. 
 
Zombory Miklós: Napirend előtt kérek szót. 
 
Kassab Adonis: Napirend előtt kérek szót. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról.  
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142/2011. (IV.19.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
1./ BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatási kérelme 
 100/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
2./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 
 101/2011., 101/2/2011., 101/2/2/2011. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
3./ Meghívásos kulturális pályázat elbírálása 
 102/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
4./ Bírósági ülnökök megválasztása  
 82/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 

 (14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Zombory Miklós: A Lónyay utcában felszedték a járdán a burkolatot, majd ennek javítása után sem a 
kutyapiszok nejlonzsák tartó, sem a szemétkosarak nem kerültek visszahelyezésre. Kaptam egy választ, hogy 
ezek nem voltak megbízhatóak, nem jól voltak felszerelve. Majd március 30-án kaptam egy levelet a Jegyző úrtól, 
amiben azt jelezte, hogy meg lesz oldva a probléma. ”Magyar módra” lett megoldva, ez annyit jelent, hogy ahol 
probléma van, azt megszüntetjük. De nem a problémát, hanem ebben az esetben egyszerűen nincs szemetes. 
Aki a Lónyay utcában a Boráros tértől, a Bakáts utcáig megy, az vagy eldobja a szemetet vagy elviszi haza. Nem 
azt kértem, hogy a balesetveszélyes szemeteseket szüntessük meg, hanem vagy rögzítsük le ezeket, vagy 
vásároljon a Hivatal újakat.  
Ha valaki elsétál a Boráros térre, és megnézi az órát, akkor közel négy éve negyed hármat lát rajta. Ebben is 
kérem a Jegyző úr segítségét, vagy szűnjön meg az óra, vagy indítsuk el.  
 
dr. Bácskai János: Tudomásom szerint az óra javítása folyamatban van, egyébként a Főváros tulajdona, és mi 
még valami hozzájárulást is ígértünk. Kérem, a Hivatalt, hogy ezzel kapcsolatban készítsen egy tájékoztatót. 
 
Kassab Adonis: Néhány dologra szeretném felhívni a Polgármester úr és a Képviselő-testület figyelmét. A 
Mátyás utca, Lónyay utca sarkán van egy ”Behajtani tilos, kivéve busz” tábla. Nagyon sokan sérelmezik, hogy 
teljesen felesleges, hogy ott legyen, hiszen kétirányú az utca további szakasza. A Ráday utca 47. sz. előtt van 
egy ”Várakozni és parkolni tilos” tábla, szintén teljesen értelmetlen. Nincs olyan üzlet a környéken, ahol nagyobb 
mennyiségű árut szállítanának, hogy ez szükséges legyen.  
Nagyon sokan megkerestek a József Attila Rehabilitációs tervvel kapcsolatban. Jártam több lépcsőházban, 
áldatlan állapotok vannak, a 21. században egy Európai Uniós fővárosban másfél szobás penészes, romos 
lakásokban laknak az emberek. Nagyon sok helyen még mosdóhelyiség sincs a lakáson belül. Több száz család 
lakik ott, meg kellene sürgetni ezt az ügyet.  
 
dr. Bácskai János: Az SZMSZ szerint a napirend előtt hozzászólásra nincsen válasz. A közlekedési táblák 
elhelyezésére nem véletlenül került sor korábban, időnként meg lehet vizsgálni, hogy mennyire célszerű, vagy 
mennyire nem. A Lónyay utca, Mátyás utca sarkán a tábla azért van kihelyezve, hogy ne legyen átmenő 
forgalom. Ha kint van a tábla, akkor inkább arról kellene gondoskodni, hogy tényleg ne legyen átmenő forgalom, 
de felül lehet vizsgálni, hogy van-e arra szükség.  
A József Attila Rehabilitációs tervvel kapcsolatban mindig elmondjuk, hogy ha rajtunk múlna, már elkezdtük 
volna. Ez a Ferencvárosi Önkormányzat nagy vállalása volt annak idején. Szemben más kerületekkel, mi nem 
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adtuk el a szociális bérlakás állományunkat, hanem mintegy négyezret megtartottunk, és ezért ránk vár a feladat, 
hogy az ottani állapotokon javítsunk. Ezt mindig az erőnkhöz mérten, illetve a pályázati sikerektől függően tudjuk 
gyorsítani vagy lassítani. Amit lehetett megtettünk, ennek érdekében. Mi is azt szeretnénk, ha minél hamarabb 
eldőlne, hogy kapunk-e támogatást vagy sem. Valószínűleg a nagy várakozás miatt, és a kampányban tett 
ígéretek miatt kicsit ”magasabb a láz”, mint egyébként kellene, hogy legyen, és ez akkor lesz probléma, ha nem 
kapunk támogatást. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatási kérelme 
 100/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Kapitány úr beszámolója alkalmával már volt 
szó, arról, hogy Ferencvárosban megkezdődik egy rendőri életpálya modell összeállítása. Ennek az egyik pontja 
lenne a Rendőrség Napja alkalmából átadandó jutalom. 
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás nincs. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, jelezze. 
 
143/2011. (IV.19.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3724. 
„Közbiztonsági Közalapítvány támogatása” költségvetési sort 1.000.000,- Ft-tal megemeli a BRFK IX. Kerületi 
Rendőrkapitányság munkatársainak – Rendőrség Napja alkalmából - jutalmazása céljára, az általános tartalék 
terhére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 
 101/2011., 101/2/2011., 101/2/2/2011. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítése? 
 
Varga József: Nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azzal a módosítással javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy 2011. december 31-ig mérsékeljük a bérleti díjat, és utána újra 
vizsgáljuk felül az ügyet. 
 
dr. Bácskai János: Több hozzászólás nincs. Az előterjesztő befogadta a módosítást, kérem, szavazzunk a 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
144/2011. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. használatában álló, Bp., IX., Sobieski J. u. 28. fsz. III. 

sz. alatti, 233,06 m2 alapterületű, utcai bejáratú helyiség bérleti díját 2011. május 1-jétől 2011. december 31-ig 
42.008 Ft/hó + ÁFA összegre mérsékli, 
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2. felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. helyiség-bérleti 
szerződésének módosításáról. 

3. úgy dönt, hogy a határidő letelte után a mérsékelt bérleti díjat felülvizsgálja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: A 101/2/2011. és a 101/2/2/2011. sz. előterjesztések következnek. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Először megkaptuk a 101/2/2011. sz. 
előterjesztést, ami sok kérdést vetett fel a bizottság ülésén. Ezekre a kérdésekre választ ad Alpolgármester úr 
módosított előterjesztése, a 101/2/2/2011. számú. Ezzel a módosítással javasolja a bizottság elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. A Hivatal figyelmét szeretném felhívni, hogy az előterjesztéseket pontosabban 
fogalmazzák meg, mert az előterjesztés és maga a szerződés különbözik, nem mindegy, hogy használatba vételi 
engedélyről vagy engedélyezési dokumentációról van szó. 
 
dr. Bácskai János: A bizottság javaslatival kiegészült előterjesztést tárgyaljuk, ez a 101/2/2/2011. számú. Aki a 
határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 
 
145/2011. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. hozzájárul a Budapest IX., Csarnok tér 37054/21helyrajzi számú, 1513 m2 alapterületű ingatlanra – az 

ingatlan-nyilvántartásban 2011. december 31-ig bejegyzett – visszavásárlási jog törléséhez. 
2. felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a 101/2/2011. sz. előterjesztés mellékletét képező ingatlan adásvételi 

szerződés-módosítást - a beruházás megvalósítására vonatkozó ütemterv Gazdasági Bizottság általi 
elfogadását követően - a BEDORI Investment Szolgáltató Kft-vel megkösse, aláírja. 

3. felkéri a Polgármester urat, hogy a megállapodás mindkét fél által történő aláírását követően intézkedjen a 
Fővárosi Földhivatalnál a Budapest IX., Csarnok tér 37054/21helyrajzi számú, 1513 m2 alapterületű ingatlanra 
bejegyzett visszavásárlási jog törlése iránt. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ Meghívásos kulturális pályázat elbírálása 
 102/2011. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: A határozati javaslatban is szereplő Magyar Grafikai Műhely Alapítvány támogatását nem 
javaslom, mivel az alapítvány nem számolt el a 2010. évi támogatásával, amit az önkormányzattól kapott. A 
Humán Ügyek Bizottságának ülésén javasolt támogatási összegek mellett – amelyet a bizottsági elnök úr el fog 
mondani - javaslom a határozati javaslat elfogadását. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta a meghívásos kulturális pályázati előterjesztést, és az 
alábbi összegeket javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Itt az alapítványok támogatásáról van szó, 
hiszen ezekben az esetekben a Képviselő-testület jogköre, hogy döntsön. A javasolt összegek, a 2B Kulturális és 
Művészeti Alapítvány esetében 1 millió Ft, a Garabonciás Alapítvány 1,2 millió Ft, a Stúdió K Alapítvány 1,9 millió 
Ft, és a Musicalvarázs Alapítvány 1 millió Ft. 
 
Martos Dániel: A bizottság nem alapítvánnyal kapcsolatos döntései között, úgy tudom, hogy van egy olyan 
egyesület, aki támogatásban részesült, miközben, köztartozása, vagy legalábbis az önkormányzat felé jelentős 
összegű tartozása van. Ez így mennyire támogatható? 
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dr. Bácskai János: Erre akkor könnyű válaszolni, ha tudjuk, hogy kiről van szó. 
 
Illyés Miklós: A bizottság tárgyalta a nem alapítványok támogatását is. A Képviselő-testület elé csak az 
alapítványokat hoztuk. Bizottsági jogkörben az egyéb szervezeteknél döntöttünk a támogatásokról. Két olyan 
szervezet volt, akik nem feleltek meg a pályázati kiírásnak, ők nem kaptak támogatást. Martos Dániel képviselő 
úr Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészetek Egyesületre utalt, ők a támogatást megkapták, hiszen a 
pályázati kiírásban az szerepelt, hogy a 2010. évi pályázati támogatással elszámoltak-e, és ez megtörtént. A 
bizottság javasolt egy bizonyos összeget az egyesületnek. Az, hogy az egyesületnek köztartozása van, vagy 
bérleti és egyéb díj elmaradása van, ez nem volt a pályázat feltétele. 
 
Formanek Gyula: A köztartozás kizáró ok volt, viszont arról, hogy köztartozása van az említett egyesületnek 
nem volt tudomásom. A Hivatal ilyen jellegű tájékoztatást nem adott. A bizottság jogosan támogatta a kérelmet.  
 
Martos Dániel: A bérleti díj elmaradás köztartozásnak számít? Ha igen, akkor nyilvánvalóan ez a pályázati 
összeg nem adható meg, amennyiben nem számít köztartozásnak, úgy a bizottság helyesen döntött. 
 
dr. Ördög Brigitta: A bérleti díj tartozás az önkormányzattal szemben fennálló tartozás, de nem köztartozás. 
 
dr. Bácskai János: Annyit tehetünk, hogy legközelebb a pályázati kiírásban pontosan fogalmazzuk meg az 
elvárásainkat. Ha az kívánalom, hogy, akinek az önkormányzat felé van esetleg tartozása, az alkalmatlanság 
legyen, akkor azt kell beleírni. Több hozzászólás nincs. Kérem, hogy aki a bizottság által javasolt határozati 
javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
146/2011. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1/ a 2011. évi meghívásos kulturális pályázat keretén belül az alábbi táblázatban írtak szerint támogatja az 
alapítványok pályázati programját: 

 Alapítvány neve Pályázott kategória és program megnevezése Támogatás összege   
(bruttó Ft) 

2011 

1 2B Kulturális és 
Művészeti Alapítvány 

Kiállítás szervezése, megvalósítás – képzőművészeti 
kiállítások megrendezése a 2 B Galériában 2011. 05. 01. – 
2011. 12. 31. között 

1.000.000,-  

2 Garabonciás 
Alapítvány 

Egyéb kulturális programok – gyermek művészegyüttes 
működtetése 

1.200.000,- 

3 Magyar Grafikai 
Műhely Alapítvány 

Szakmai műhelyek és szakmai programok megvalósítása 
– működési költségek 

0,- 

4 Stúdió K Alapítvány Színházi bemutatók megvalósítása – oktatás keretében 
tanteremben színházi előadás létrehozása (Shakespeare: 
Szeget szeggel) 

1.900.000,- 

5 Musicalvarázs 
Alapítvány 

Színházi bemutatók megvalósítása – Ifjúsági Magyar 
Musical előadások az FMK-ban: Valahol Európában és 
Légy jó mindhalálig. 

1.000.000,- 

  Összesen:  5.100.000,- 

2/ a támogatások kifizetése az 5/2011. (II.28.) 2011. évi költségvetési rendelet 3673. sz. „pályázati támogatások” 
költségvetési sor, ezen célra biztosított 21.000.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
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dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom, zárt ülést rendelek el. 
 
 
A 4. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok a 147-148/2011. (IV.19.) sz. a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatók. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
dr. Bácskai János 

polgármester 

 
dr. Oszvári István 

jegyző 
 
 
 
  Kandolka László      Pál Tibor 
           jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő 


