
 
JEGYZŐKÖNYV 

készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. május 10-én 16.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
 
Jelen vannak:  
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. Ördögh Brigitta aljegyző, 
dr. Paksi Ilona aljegyző, 
 
dr. Enyedi Mária, dr. Horváth Péter, dr. Ódor Éva, Pásztor Miklós, dr. Sersliné Kócsi Margit, T. Zuggó Tünde, 
Koór Henrietta, Kovács Henriett - jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Meghívottak: dr. Kovács József – FESZ Kft. ügyvezető igazgató, Papp Viktor - V. kerületi Önkormányzat 
képviseletében 
 
 
dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntök mindenkit a rendkívüli ülésen. A meghívóból is látható, hogy indokolt 
volt a Képviselő-testületi ülés összehívása. Megállapítom, hogy az ülés 16 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. Kérdés, hozzászólás? 
 
Pál Tibor: Napirend előtt kérek szót. 
 
Hidasi Gábor: Napirend előtt kérek szót. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hogy Főépítész Asszonynak is adjunk napirend előtt szót. Kérem, szavazzunk a 
napirend elfogadásáról. 
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149/2011. (V.10.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1/ Közoktatási megállapodás megkötése Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával 
 105/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Pál Tibor: Az elmúlt hetekben sok olyan pályázat volt, ami lezárult és megfelelő előkészítéssel bizottságok 
előzetes véleményt alkottak a beérkezett pályázatokról. Szeretném, ha a jegyzői pályázat esetében is ugyanez a 
módszer működne, frakciónként 1-1 fő, vagy akár más formában lenne egy előzetes véleményező bizottság. 
Elkerülve azt a problémát, ami az aljegyző esetében történt, hogy csak itt kaptak tájékoztatást a képviselők arról, 
hogy ki nyerte meg a pályázatot.  
 
dr. Bácskai János: Minden frakció kap meghívót a meghallgatásra. 
 
Hidasi Gábor: Az év eleji munkatervben elfogadtuk, hogy április körül a testvérvárosi utazásokról lesz egy olyan 
előkészítés, hogy mikor és kik utazhatnak. Tudomásom szerint most hétvégén volt egy ilyen testvérvárosi utazás. 
Nem értjük, hogy milyen módon lettek kiválasztva a személyek erre. Kérem, hogy a munkatervben elfogadott 
menetrendről egy tájékoztatás készüljön az év végéig. 
 
dr. Bácskai János: Képviselő úr, és az összes képviselőtársam is meg fogja kapni a koncepciót. 
 
Kassab Adonis: Napirend előtt szeretnék szólni, időben be is jelentkeztem. A testvérvárosi utazással 
kapcsolatban szeretnék néhány szót mondani. Magam is részese voltam a delegációnak, örülök, hogy 
elmehettem erre az útra, köszönet érte. Bízom benne, hogy az új kormány, az új parlament és az új 
önkormányzat jobban fogja ápolni a kapcsolatokat az ”ideiglenesen elcsatolt nemzet-testvéreinkkel” és 
gazdagítjuk az oktatási, kulturális kapcsolatokat. 
 
dr. Sersliné Kócsi Margit: Tisztelt Képviselő-testület! A közigazgatás átszervezése kapcsán az eddigi egy 
kormányhivatalból kettő lett, Pest megye és Budapest külön vált. Néhány héttel ezelőtt felkértek a Budapest 
Főváros Kormányhivatal állami főépítészi posztjának az ellátására, amire igent mondtam. Nagyon köszönök 
mindent Önöknek, akikkel együtt dolgoztam Ferencváros építéséért, szépítéséért. 1991-ben várostervezőként 
kezdődött egy szoros kapcsolatom Ferencvárossal, és 1995 óta dolgoztam itt főépítészként. Ez egy hosszú 20 
éves korszaknak a zárása, amit nehéz megtenni, de Ferencváros Budapestnek változatlanul része, és egy 
kedves része marad számomra mindig. Ez ugyanúgy a leendő munkahelyem feladataihoz tartozik. Kérek 
mindenkit, ha bármilyen kérdése felmerül, akkor nyugodtan keressen meg a későbbiekben is, hiszen egyik napról 
a másikra azt, ami az ember fejében van, nem lehet közvetlenül átadni. 
 
dr. Bácskai János: Viszonylag nehéz helyzetben hozott minket Főépítész Asszony a döntésével, nehéz szívvel 
engedjük el. 20 éve a hivatal dolgozója, számítunk ez eddigi tapasztalataira, és ezt Főépítész Asszony meg is 
ígérte nekem. Gratulálok a kinevezéshez, hiszen ez kifejezetten előrelépést jelent a szakmai munkájában. 
Köszönjük az eddigi munkáját, és kívánunk további sok sikert a jövőben. 
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 
1/ Közoktatási megállapodás megkötése Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával 
 105/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
A 150/2011. (V.10.) sz. határozat és hozzászólások nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sértene. 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. Legközelebb május 18-án találkozunk. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
dr. Bácskai János 

polgármester 

dr. Oszvári István 

jegyző 
 
 
 
 
 
  Kandolka László      Pál Tibor 
           jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


