
 
JEGYZŐKÖNYV 

készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. június 1-jén 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, 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, 
 
Berner József, Borsa József, Cselényi Erzsébet, Dankó Rita, dr. Enyedi Mária, dr. Gáspár László, Hajdu Erika, 
dr. Horváth Péter, Janitz Gergő, dr. Kasza Mónika, Kiss Béla, Kosik Gáborné, Kratschmer Anita, Madár Éva, 
Manhertzné Klinger Mária, dr. Mosócziné Szabó Ágnes, dr. Nagy Hajnalka, Nyeste Marianna, dr. Ódor Éva, dr. 
Pap Ágnes, Pál József, dr. Szabó József, dr. Szinyei László, Szeltner Mária, Szolcsányi György, Tamás Beáta, T. 
Zuggó Tünde, Koór Henrietta, Kovács Henriett – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Kovács József – FESZ Kft. ügyvezető igazgatója, Hollósi Miklós – FV Kft. ügyvezető igazgatója 
 
 
dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm Képviselőtársaimat, a Hivatal munkatársait, és vendégeinket. 
Megállapítom, hogy az ülés 15 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom a 12. napirendi javaslat, a 
128/2011. sz.- ”Bp. IX., Telepy 2/d-e sz. alatti ingatlan ügye” című - előterjesztés levételét, és a 145/2011. sz. - 
”Észak-Dél, Dunai Hajózási és Tömegközlekedési Együttműködés” című - előterjesztés napirendre vételét. 
Kérdés, hozzászólás? 
 
Zombory Miklós: Napirend előtt kérek szót. 
 
Martos Dániel: Kérem, hogy a meghívóban a 13. napirendi javaslatként szereplő 126/2011. sz. - ”Magánút 
elnevezése” című - előterjesztést vegyük le. 
 
Mezey István: Kérem, a 146/2011. sz. -”Javaslat felügyelő bizottságba tag megválasztására” című - előterjesztés 
napirendre vételét. 
 
Formanek Gyula: Kérem, a 143/2011. és a 143/2/2011. sz. - ”2011. évi költségvetés módosítása” című - 
előterjesztéseket napirendre venni, és első napirendi pontként tárgyalni. Kérem továbbá a 144/2011. sz. -
”Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítása” című - előterjesztés napirendre vételét 
a 6. napirend után. 
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Kassab Adonis: Napirend előtt kérek szót. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 12. napirendi javaslat, a 128/2011. sz.- ”Bp. IX., Telepy 2/d-e sz. alatti 
ingatlan ügye” című – előterjesztés levételéről. 
 
180/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 128/2011. 
sz. - ”Bp. IX., Telepy 2/d-e sz. alatti ingatlan ügye ” című – előterjesztést napirendjéről leveszi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 13. napirendi javaslat, a 126/2011. sz. - ”Magánút elnevezése” című –
előterjesztés levételéről. 
 
181/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 126/2011. 
sz. - ”Magánút elnevezése” című – előterjesztést napirendjéről leveszi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 145/2011. sz. - ”Észak-Dél, Dunai Hajózási és Tömegközlekedési 
Együttműködés” című – előterjesztést napirendre vételéről, 16. napirendi javaslatként. 
 
182/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 145/2011. 
sz. - ”Észak-Dél, Dunai Hajózási és Tömegközlekedési Együttműködés” című - előterjesztést napirendjére 
felveszi, 16. napirendi javaslatként. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Veres László képviselő az ülésre megérkezett. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 146/2011. sz. - ”Javaslat felügyelő bizottságba tag megválasztására” 
című – előterjesztés napirendre vételéről, 17. napirendi javaslatként. 
 
183/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 146/2011. 
sz. - ”Javaslat felügyelő bizottságba tag megválasztására” című - előterjesztést napirendjére felveszi,17. 
napirendi javaslatként. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 147/2011. sz. - ”Válasz napirend előtti hozzászólásra” című - 
előterjesztés napirendre vételéről, 18. napirendi javaslatként. 
 
184/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 147/2011. 
sz. - ”Válasz napirend előtti hozzászólásra” című - előterjesztést napirendjére felveszi, 18. napirendi javaslatként. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk, hogy a 143/2011. és a 143/2/2011. sz. - ”2011. évi költségvetés 
módosítása” című - előterjesztéseket napirendre felvesszük és első napirendi pontként tárgyaljuk. 
 
185/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 143/2011., 
143/2/2011. sz. - ”2011. évi költségvetés módosítása” című - előterjesztéseket napirendjére felveszi, első 
napirendi pontként. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 144/2011. sz. - ”Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási 
szerződésének módosítása” című – előterjesztés napirendre vételéről, a 6. napirend után. 
 
186/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 144/2011. 
sz. - ”Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítása” című - előterjesztést napirendjére 
felveszi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról. 
 
187/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ 2011. évi költségvetés módosítása 
 143/2011., 143/2/2011. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Intézményvezetői pályázat  
 130/2011., 130/2/2011. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
3./ Lakásrendelet módosítása 
 140/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ FESZOFE Kft. támogatási szerződése 
 134/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
5./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
 135/2011., 135/2/2011. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Karaván Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződés módosítása 
 129/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Éjszakai Színház támogatása 
 137/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
8./ Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítása 

144/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
9./ Civil- és társadalmi szervezetek 2011. évi pályázata – alapítványok pályázati támogatása 

141/2011., 141/2/2011. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
10./ FMK Alapító Okirat módosítása 

142/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
11./ Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme 
 136/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
12./ Kerekerdő Óvoda csoportnyitási kérelme 
 138/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
13./ A Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve 
 127/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
14./ Lenhossék u. 24-28. sz. épület 24. szám alatti épületszárny bérbeadása a BOI részére 
 133/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
15./ Zászlóhasználat engedélyezése 
 132/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
16./ Észak-Dél, Dunai Hajózási és Tömegközlekedési Együttműködés 
 145/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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17./ Javaslat felügyelő bizottságba tag megválasztására 
 146/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Mezey István képviselő 
 
18./ Válasz napirend előtti hozzászólásra 
 147/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Zombory Miklós: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, és tisztelt megválasztott Jegyző Asszony! 
Nem választ kérek, eredményt szeretnék látni. A Lónyay utcában lakom, több mint 60 éve. 6 év alatt, hetedszer 
szedik fel a járdát vagy az úttestet. A lakosság türelme egy idő után elfogy. Németországban pl. 5 éven belül nem 
lehet ismételten felszedni a járdát, különben nagyon súlyos bírságot fizet az illető. A Jegyző Asszonyt kérem, 
hogy a hatóságaink ne adjanak ki 5 éven belül engedélyt a járda felszedésére. Ennek egyrészt anyagi vonzata 
van, ez a mi pénzünkből megy, másrészt az emberek tűrőképességéről van szó. Továbbá az emberek parkolási 
lehetősége a nullára zárult. A zajszintről nem is beszélek, ami becsukott ablak mellett is elviselhetetlen. A 
választópolgárok, adófizetők nevében mondtam el ezt. 
 
Kassab Adonis: A honlappal kapcsolatban szeretnék pár szót szólni. Mindenki tapasztalta, hogy megújult a 
honlap. Polgármester úr a köszöntőjében azt írja, hogy könnyebb, gyakorlatiasabb legyen az ügyintézés. Sajnos 
azt tapasztalom, hogy rengeteg hiányosság van, a bizottsági és testületi ülések napirendjei, időpontjai nincsenek 
fenn. A régi ülések jegyzőkönyveit sem találom, kérem, pótolják. 
 
dr. Bácskai János: A megjegyzés jogos, igyekszünk még a héten ezeket pótolni.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ 2011. évi költségvetés módosítása 
 143/2011., 143/2/2011. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

dr. Bácskai János polgármester 
 
dr. Bácskai János: A két előterjesztés különbözik egymástól a napirenden belül, ezért először a 143/2011. sz. 
előterjesztést tárgyaljuk. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, de döntést nem hozott. Azt kértük, 
hogy a második táblázat, tehát a szociális városrehabilitációról szóló, egy új sorral egészüljön ki, ami a kiürítés 
költségét mutatja be 2011-től 2014-ig. A SEM IX Zrt. igazgatója ott volt a bizottság ülésén, vele átbeszéltük az 
elterjesztést. Ma könnyelműség lenne döntést hozni, úgy hogy nem látjuk, hogy ez milyen terhet, milyen 
lehetőséget jelent az önkormányzatnak, és mi az, amivel számolnunk kell a következő években. Lehet halasztani 
3 évre? Vagy most csak be kell adni a táblázatot, de az aláírás még egy döntési lehetőség? Aláírás után van 
lehetőség még tárgyalásra? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm az észrevételt, jó az észrevétel. Az előterjesztés szándéka, hogy a két pályázat - 
Belső Ferencváros fejlesztése- kulturális negyed és Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila 
Terv I. ütem pályázat - egyáltalán szerződéskötésre kerülhessen. Ennek feltétele, hogy az önrésznek szerepelnie 
kell a költségvetésben. Az említett kiürítési költség nem ennek az előterjesztésnek a része. Erre vissza fogunk 
térni, akkor, amikor a szerződéskötés előtt áll az önkormányzat. Akár egy napos vita keretében is 
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megbeszélhetjük, és annak birtokában kell meghozni a döntést, hogy vállalja a Képviselő-testület ezt a pályázatot 
vagy sem. A Hivatal dolgozik azon, hogy pontos számításokkal alá tudjuk támasztani a döntést. Most ebben a 
szakaszban erre nincs szükség, nincsenek is pontos adataink erre vonatkozóan. 
 
Tornai István: Kérem, a leendő egynapos megbeszélésen a két pályázat kapcsán a fenntarthatóságra térjünk ki. 
A kulturális pályázattal kapcsolatban, ez egy két és fél évre bontott költségvetés, viszont ebben a pályázatban a 
kulturális negyed szereplői, civil szervezetek, az önkormányzat kulturális partnerei vélhetően nagyobb forrásokkal 
fognak rendelkezni, mint az előző években. Kíváncsi vagyok, hogy ez után az emelt összeget meg kívánják-e 
tartani vagy sem? A másik pályázattal kapcsolatban pedig, a programban szerepel egy három évre bontott 3X5 
millió Ft-os költség a Pressley Ridge modell alapján. Magatartásproblémás gyerekeknek pedagógiai 
kalandterápiás programokról szól. Örömmel olvasnám, ha ezek megmaradnának a pályázatban. 
 
Pál Tibor: Egyetértek azzal, hogy ez az irány. Ma azt kell eldönteni, hogy elfogadjuk a javaslatot. Elkerülhetetlen, 
hogy valamikor végignézzük, hogy a költségvetés ebben a szerkezetben, azzal a gazdasági tervvel, amit 
elfogadtunk, hogyan oldható meg, hogy a szerződéskötés után megvalósuljon. Teljeskörűen látnunk kell, hogy 
milyen terheket ró az önkormányzatra. 
 
dr. Bácskai János: Képviselő úr fenntartja a módosító javaslatát? 
 
Pál Tibor: Nem. 
 
Formanek Gyula: A fenntarthatóság kérdése fontos szempont. Felelős városvezetőként fontosnak tartom, hogy 
a működtetési és üzemeltetési költségeket, - amelyek ezek a pályázatok megvalósítása során az önkormányzatra 
hárulnak, - be kell tervezni. Sőt még azon is érdemes gondolkodni, hogy hogyan lehet ezeket továbbfejleszteni, 
hogyan lehet ráépíteni újabb beruházásokat, fejlesztéseket, hogy még jobb legyen. A Belső-Ferencváros 
kulturális negyednek sem itt kellene véget érnie, a terveink között szerepel a Bakáts tér, Bakáts utca rendezése, 
további kulturális pályázatok, illetve fejlesztési tervek megvalósítása.  
A Pressley Ridge modellre hasonló a válaszom. Jó a program, sikeres volt, a jelenlegi működtetés a kijelölt 
intézményben ugyan nem került támogatásra az idén, de amennyiben külső források segítségével fenntartható ez 
a program, akkor nem zárkózunk el a folytatásától, és ezzel számolni fogunk a szociális pályázatban. 
 
dr. Bácskai János: Most a 143/2/2011. sz. előterjesztésről tárgyalunk. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: További kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 143/2011. sz. előterjesztés 
elfogadásáról. 
 
188/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
I. 1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Belső Ferencváros – kulturális negyed fejlesztése” című, KMOP-
5.2.2-09-2f-2010-0003 jelű pályázat – a pályázati anyagban szereplő - teljes projektösszegét az alábbi táblázat 
alapján szerepelteti az önkormányzati költségvetésben, valamint a projekt megvalósításának időtartamára 
vonatkozó költségvetési tervében a felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások között egyaránt. 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor 
gondoskodjon az alábbi táblázatban szereplő összegek költségvetésbe való beépítéséről.  
 

Belső Ferencváros – kulturális 
negyed fejlesztése 

2011. 2012. Összesen 

Támogatás összege évenkénti 
bontásban 
 

58 701 276 Ft  
 

314 796 512 Ft 
 

373 497 788 Ft 
 

A pályázatban szereplő önerő 
összege évenkénti bontásban 

14 571 736 Ft 100 833 489 Ft 115 405 225 Ft 

   488 903 013 Ft 
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Határidő: 1. pont: értelemszerű 

2. pont: költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
 
II. 1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. 
ütem” című, KMOP-5.1.1/B-09-2f-2010-0001 jelű pályázat – a pályázati anyagban szereplő - teljes 
projektösszegét az alábbi táblázat alapján szerepelteti az önkormányzati költségvetésben, valamint a három évre 
előre szóló költségvetési tervében a felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások között egyaránt. 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor 
gondoskodjon az alábbi táblázatban szereplő összegek költségvetésbe való beépítéséről.  
„Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem” 
 

 2011. 2012. 2013. 2014. Összesen 

Támogatás összege 
évenkénti 
bontásban 

139 229 420 Ft 
 

1 256 660 952 
Ft 

 

1 452 825 744 
Ft 

 

42 500 000 Ft 
 

2 891 216 116 Ft 
 

A pályázatban 
szereplő önerő 
összege évenkénti 
bontásban 

31 270 580 Ft 264 098 510 Ft 340 064 256 Ft 7 500 000 Ft 642 933 346 Ft 

     3 534 149 462 Ft 

 
Határidő: 1. pont: értelemszerű 

2. pont: költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 143/2/2011. sz. előterjesztés elfogadásáról. 
 
189/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a költségvetés 6. sz. 
mellékletében a Polgármesteri Hivatal jutalmazására elkülönített összeg 104.964 eFt átvezetésével, a 3111. 
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása költségvetési sor személyi juttatás és munkaadói járulék 
előirányzatainak növelésére. Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a költségvetés soron következő 
módosításakor az átvezetésről gondoskodni szíveskedjen. 
Határidő: 2011. évi soron következő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Intézményvezetői pályázat  
 130/2011., 130/2/2011. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: A jelöltek hozzájárultak a nyílt üléshez, kérem, hallgassuk meg őket. 
 
Hidasi Gyula: Javaslom, hogy ahol egy pályázó van, azt ne hallgassuk meg. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk az elhangzott javaslatról. 
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190/2011. (VI.01.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
intézményvezetői pályázók közül nem hallgatja meg azokat a jelölteket, ahol egy pályázó van. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (10 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: A döntés értelmében csak a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola két pályázóját hallgatjuk 
meg, először Hoós Sándor urat. 
 
Hoós Sándor belép az ülésterembe. 
 
Hoós Sándor: Köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet! A pályázatom írásakor még nem volt világos, hogy 
Igazgató-helyettes Asszony is nyugdíjba vonul, ezért a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola vezetés nélkül 
marad ez év nyarától. Javaslom, hogy belső pályázat legyen kiírva a tantestületben, és ezzel a belső pályázattal 
oldanánk meg, hogy mire augusztusban kezdődik a tanév, akkorra igazgatója és igazgató-helyettese is lenne az 
intézménynek. Az igazgató-helyettes nagyon jó helyismerettel rendelkezne. Úgy vélem, hogy olyan pályázna erre 
a posztra, aki támogatná az intézményvezetőt és a tantestület bizalmát is élvezné.  
 
dr. Bácskai János: Köszönjük. Most lehetőség van kérdéseket feltenni. 
 
Illyés Miklós: Tegnap a Humán Ügyek Bizottsága ülésén meghallgattuk a pályázót. Kérem, az ott elhangzott 
pedagógia programjának a lényeges pontjait mondja el. 
 
Hoós Sándor: Sok lehetőséget látok a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskolában. A jelenleg Köztelek utca 8. sz. 
alatti székhely épületében nem csak a zeneiskola kap helyet, hanem a Zeneakadémiának is vannak tanszakai, 
amelyekkel, ahogy hallottam nem igazán felhőtlen a viszony. Nagyon szeretném, ha ezt a jelenleg megosztott 
épületet úgy tudnánk hasznosítani, hogy természetes igényelmérés után, - amely a kerületben történne meg -, 
olyan tanszakokat indítanánk a zeneiskolában, amilyen felsőfokú oktatás ott folyik. Ezzel is szorosabbra fűzve a 
kapcsolatot a két intézmény között. Dzsessz, illetve népzene tanszakot lehetne elindítani. Mint gyakorló iskola 
lehetne a zeneiskola a főiskolának, a pedagógusok megtarthatnák ott a tanítási óráikat, a kötelező gyakorlati 
óráikat, és a gyakorlati oktatásban részt vevő fiatalok után pedig dupla normatívát vehetnénk igénybe. Reméljük 
a nemsokára bevezetendő pedagógusi életpályához is kapcsolódhatnánk, hiszen a végzős pedagógusoknak a 
bérét az intézmény finanszírozná. A gazdálkodással kapcsolatban lenne még kiegészítésem, a térítési és 
tandíjakat tovább lehetne finomítani. Jelen pillanatban a 18 éven felülieknek a térítési díja is egy kategóriát 
képez. A fiatalok 22 éves korukig járhatnak alapfokú művészetoktatásra, és van olyan fiatal, aki 18 év fölött már 
dolgozik. Ezt két részletre lehetne osztani, egy nagyobb terhet róni azokra, akik munkát vállalnak, -mivel ők már 
saját keresettel rendelkeznek -, és azoknak, akik valamilyen felsőfokú oktatási intézményben vagy szakmát 
tanulnak nappali tagozaton, azoknak meghagyni a mostani normatívát. Szeretném, ha az iskola rendelkezne 
komoly külföldi kapcsolatokkal, részt venne az intézmény a kerület kulturális életében. Lehetőség van pályázni az 
Európai Ifjúsági Együttműködési projektre, ami kifejezetten művészeti iskoláknak van kiírva. Ha itt sikerülne 
nyertes pályázatot elérni, akkor a tanároknak, diákoknak megteremtenénk azt a lehetőséget, hogy külföldön 
bemutassák azokat a módszereket, amiket mi használunk. Külföldről is lehetne hozni olyan módszereket, amiket 
mi hasznosítanánk. Növendékeink pedig be tudják mutatni a tudásukat, hiszen ezt az egész projektet az Európai 
Unió támogatja, utazási, szállás, étkezési költséggel együtt. Ezzel hosszútávon komoly kapcsolati rendszert lehet 
kiépíteni. A tárgyi feltételek javítására szeretnék pályázatokat benyújtani, jelen pillanatban is van néhány 
pályázat. Az alapfokú művészetoktatási intézményeknek nincs is túl sok ilyen lehetősége, de ezt ki kell használni. 
Léteznek pályázatok tehetséggondozásra, illetve amit a kerületben meg lehetne valósítani a József Attila 
Általános Iskolával együtt, pl. kisebbségi tehetségek gondozására. Ez a program a második félévben indul, erre 
lehetne közösen pályázni. 
 
dr. Bácskai János: Köszönjük a részletes választ.  
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Hoós Sándor elhagyja az üléstermet. 
 
Kokas Ferenc belép az ülésterembe. 
 
dr. Bácskai János: A második pályázó Kokas Ferenc, megadom a szót, amennyiben ki akarja egészíteni a 
pályázatát. 
 
Kokas Ferenc: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Alpolgármester urak, tisztelt Képviselő-testület, tisztelt 
Irodavezető úr, köszönöm, hogy meghallgatnak! A zeneoktatásnak alapvető célja, hogy megszerettessük a 
gyerekekkel a zenét, és ezt fejlesszük náluk. A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskolában biztosítani szeretném a 
tanulók részére a nyugodt és humánus légkört, az optimális tárgyi feltételeket, és egységes pedagógiai elveket 
valló pedagógusokkal egy olyan oktatást, ami felkészítés az életre. A zeneoktatásnak kettős célja van, az egyik, 
hogy zenei pályára neveljünk gyermekeket, és itt mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a felsőbb 
zeneintézménybe felkészítsünk növendékeket. Másrészt a zeneszeretetre való nevelés, ez azt jelenti, hogy 
zeneszerető, hangverseny-látogató, operalátogató, színházlátogató, kiállításra járó felnőttek legyenek. Fontos a 
szabadidő felhasználása, és a zeneiskola alkalmas arra, hogy a gyerekek ne az utcán töltsék el a 
szabadidejüket, hanem a zeneiskolában. Ezért fejleszteni szeretném a kamaracsoportok és a zenekarok 
működését. Fontosnak tartom, hogy ezeket a célokat meg tudjam valósítani, ezért a Polgármester úrral, 
Alpolgármester urakkal, a Képviselő-testülettel, a bizottsággal és Irodavezető úrral, valamint a Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott intézményekkel, és vezetőivel jó kapcsolatot tartsak fenn. 
Fontosnak tartom a dicséretet. Azok a diákok és felnőttek, akik eredményeket tudnak elhozni, azokat 
folyamatosan és azonnal dicsérni szeretném. Itt nagyon fontos szerepe van a helyi sajtónak, televíziónak, hogy 
tájékoztassa Ferencváros lakosságát az eredményeinkről. Az elmúlt 17 évben a kaposvári zeneiskolát vezettem, 
és vezetem most is. Úgy érzem, hogy a 17 év igazgatósága, a megszerzett tapasztalat elég arra, hogy a 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskolát tovább tudjam vinni, és az Önök által megkövetelt igényeknek meg tudjak 
felelni.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, érdeklődés? 
 
Illyés Miklós: A tegnapi bizottsági meghallgatáson több olyan dolog felmerült, amit most nem említett, de nagyon 
jó összefoglalót hallottam most. A díszterem hasznosítását hogyan gondolja? 
 
dr. Bácskai János: Képviselőtársaimnak van-e még kérdése? Nekem is van három kérdésem. Valószínűleg 
tudomására jutott, hogy a Zeneakadémia által bérelt területekkel eléggé konfliktusos a helyzet. Egyrészt a 
dzsessz tanszéknek az igen hangos működése miatt, másrészt a bérleti díj fizetéssel is néha elmaradnak. Ezt 
hogyan tudná kezelni? Az ősz folyamán megkeresett a dzsessz tanszék, és a népzenei tanszék vezetője, hogy 
céljuk lenne segíteni a zeneiskolának az alapfokú képzés kialakításában. Erről Önnek milyen elképzelése van? 
Nekem nagyon tetszett a kamaracsoportok kialakítása, és a szabadidő jobb eltöltése. Lát-e arra lehetőséget, 
hogy ezek a kamaracsoportok, és zenekar koncerteket adnának a köztereinken? 
 
Kokas Ferenc: A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola egy csodálatos épület, fantasztikus 
hangversenyteremmel. A bizottság ülésen már elmondtam, hogy egy kicsit változtatni kell rajta, hogy teljes 
teltházzal tudjon működni. Azáltal, hogy központi helyen van ez az épület, csodálatosan lehet hangverseny 
céljából használni. Elsősorban a zeneoktatás céljából, tehát a növendékek ott tudjanak hangversenyezni, az 
összes telephelyen lévő gyerek a központi iskolába évente egy alkalommal hangversenyt adna. A 
zeneakadémistáknak a diploma hangversenyét is tudjuk biztosítani. Megfelelő pályázatok elnyerése alapján 
felnőtt hangversenyeket is lehetne biztosítani az iskolában, és a Ferencváros kártyával rendelkezőknek lehetne 
egy olyan kedvezményt adni a hangverseny belépésnél, hogy az mindenki számára elérhető legyen. A 
hasznosításra, ott működik egy szimfonikus zenekar, próbál drága bérleti díjért, évente egyszer vagy kétszer 
hangversenyeznek. Polgármester úrral, vagy a Humán Ügyek Bizottságával egyeztetve kiadhatnánk egy 
hangversenybérletet. Nagyon fontos, hogy az óvodásoknak és az általános iskola alsó tagozatos gyerekeinek is 
adjunk folyamatosan hangversenyt. Karácsonykor a karácsony kultúrkörhöz tartozó hangversenyt adnánk az 
óvodások részére, és húsvétkor szintén a húsvéthoz tartozó hangversenyeket tudnánk a gyerekeknek biztosítani. 
A hangversenytermet 100%-ban ki kell használni Ferencváros kulturális élete érdekében. Tudom, hogy nagy 
bajban van a Zeneakadémia, és a bérleti díjak is elmaradnak, de utána néztem az összeférhetetlenségi 
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szabályoknál, és az igazgató nem tehet semmi olyat, amit nem beszél meg a fenntartójával. Nem vonhatom el a 
bérleti díjat, és nem emelhetem, csak a fenntartó támogatásával, ezért vissza kell adnom a labdát, és ezt 
közösen lehet csak megoldani. A dzsessz tanszak valóban nagyon hangos, nem ebbe az épületbe való. 
Érthetetlen, hogy a dzsesszdobosok miért a nagyterem alatt dobolnak ebben a hatalmas épületben. A 
szaxofonosok, trombitások miért a lépcsőházra néző ajtók mögött fújják teljes hangerővel a hangszereiket. Ezt 
azonnal le kell ülni, és meg kell beszélni a Zeneakadémiával. Vagy menjen el a dzsessz tanszak vagy egy okos 
terembeosztással kell a helyzetet megoldani. A kamaracsoportok és a zenekarok kiválóan alkalmasok arra, hogy 
Ferencváros gyönyörű terein hangversenyeket adjanak. Akár egy zenepavilont is lehetne építeni a Duna parton.  
 
dr. Bácskai János: Még egy kérdésem volt, az alapfokú dzsessz és az alapfokú népzene bevezetéséről mit 
gondol? Valóban a templomaink alkalmasak a hangversenyre, és ezért rendszeresen adnak itt koncerteket. A 
Ferenc téren van is zenepavilon, ezeknek a pavilonoknak a kialakítása serkentheti a helyi közélet aktivitását. 
 
Kandolka László: Mivel motiválja a tanulókat, hogy ezt az intézményt válasszák? 
 
Kokas Ferenc: A Zeneakadémia lektora is nagyon szeretné, ha az iskolában a dzsessz és népzenei tanszak 
indulna, de ez nagyon sok pénzbe kerül. Ha erre pénz, és tantestületi létszámemelés biztosítása megoldott, 
akkor lehet beszélni arról, hogy működjön ez a két tanszak. Először szeretném megerősíteni az iskola művészeti 
életét és az oktatást, és egy év múlva tartanám esedékesnek, hogy az említett tanszakokat indítsuk. Nagyon 
hangos, és nagyon sok ”furcsa” emberrel kellene dolgoznunk ezeken a tanszakokon, nekik meg kellene tanulni, 
hogy mi az alapfokú művészeti oktatás. Az általános iskolákra számítok a legjobban, és ahogy már említettem az 
óvodásokkal el kell kezdeni a zenei nevelést, hiszen nekik évente kétszer rendezünk hangversenyt. A 
zeneiskolában pedig folyamatos hangszerbemutatókat tartunk a gyermekeknek. A művészeti együttes 
megerősítésével pedig látják a gyerekek, hogy hová lehet eljutni. Meg tudjuk mutatni, ahogy egy elsős 
kisgyermek felmegy a színpadra, és életében először hangversenyt ad. 
 
dr. Bácskai János: Volt egy érdekes mondata bizonyos zenészek furcsaságáról, amikor a hegedűmet a 
kezembe veszem, én is elég ”furcsa” embernek érzem magam. Gondolom, hogy ilyen értelemben értette azt, 
amit mondott. Köszönjük a bemutatkozást. Több kérdés, hozzászólás nincs. 
Kér-e valaki titkos szavazást a jelöltekről? Nem. Egyenként szavazunk a jelöltekről. Kérem, szavazzunk a Bakáts 
Téri Ének-Zenei Általános Iskola igazgatójának megválasztásáról. 
 
Kokas Ferenc elhagyja az üléstermet. 
 
191/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Bodó Lászlót megbízza a 
Bakáts Téri Ének – Zenei Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásával 2011. július 16-tól 2016. július 31- ig 
terjedő időtartamra. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a  Leővey Klára Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának 
megválasztásáról. 
 
192/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Bánhegyesi Zoltánt megbízza 
a Leővey Klára Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátásával 2011. július 16-tól 2016. július 
31- ig terjedő időtartamra. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk az Epres Óvoda vezetőjének megválasztásáról. 
 
193/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Szundyné Ihász Erzsébetet 
megbízza az Epres Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával 2011. július 16-tól 2016. július 31- ig terjedő 
időtartamra. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 

 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatójának megválasztásáról. A Humán Ügyek Bizottsága Kokas Ferencet támogatta, ezért 
javaslom, hogy róla szavazzunk először. Aki egyetért Kokas Ferenc igazgatói megbízásával, kérem, szavazzon. 
 
194/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Kokas Ferencet megbízza a 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával 
2011. július 16-tól 2016. július 31- ig terjedő időtartamra. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: 13 igen, 3 tartózkodással Kokas Ferencet bízza meg a Képviselő-testület az iskola 
vezetésével. Kérem, a jelölteket, illetve most a már megszavazott igazgatókat hívjuk be, és kihirdetem az 
eredményt.  
Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt pályázók! A Képviselő-testület meghozta a döntését, ezt ismertetem. Bodó 
Lászlót a Bakáts Téri Ének – Zenei Általános Iskola igazgatójának 2011. július 16-tól 2016. július 31-ig, egyhangú 
szavazással megbízza a Képviselő-testület. A Leővey Klára Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói 
feladatainak ellátásával 2011. július 16-tól 2016. július 31-ig Bánhegyesi Zoltánt egyhangú szavazattal a 
Képviselő-testület megbízza. Az Epres Óvoda vezetői feladatainak ellátásával 2011. július 16-tól 2016. július 31-
ig Szundyné Ihász Erzsébetet a Képviselő-testület egyhangú szavazattal megbízza. Végül a Ferencvárosi Ádám 
Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával 2011. július 16-tól 
2016. július 31-ig Kokas Ferencet 13 igen, 3 tartózkodással bízza meg a Képviselő-testület. Gratulálunk a 
megválasztott Óvodavezető Asszonynak, és Igazgató uraknak. 
 
 
3./ Lakásrendelet módosítása 
 140/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és támogatta a határozati javaslatot, különösen 
kiemelném a minőségi lakáscserére vonatkozó paragrafust, ami nagyon sok problémát old meg.  
 
Pál Tibor: Egyösszegű fizetés esetén jár-e további kedvezmény a négyes pontnál? Ha a javasolt vételár lejjebb 
megy, akkor, ha valaki egy összegben fizet, van-e további kedvezmény? Mennyi a kedvezmény? 
 
dr. Bácskai János: A rendelet szerinti 10% kedvezmény jár. 
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Pál Tibor: Az előterjesztés négy olyan kérdéssel foglalkozik, ami régóta az önkormányzat asztalán van, és nem 
mindig sikerült ezekben a kérdésekben jó döntést hozni. Van olyan, amire azt lehet mondani, hogy volt már 
próbája, amikor egy évre ugyanígy csökkentettük a vételár százalékokat. Itt olvasom is, hogy ez elég jó 
eredménnyel járt. A másik három javaslat, a minőségi csere, a díjhátralék kérdése és a piaci alapú bérbeadás 
szintén olyan, ami a lakás mobilitást kicsit javíthatja a Ferencvárosban, és megmozdulnak olyan csoportok, akik 
korábban nem tudtak. A kérdés, hogy ezzel a változattal bizonyos összegű vagyonvesztés az, ami bekövetkezik 
az önkormányzat számára? Még hozzá nem kis összegű, közel 800 millió Ft-os vagyonvesztés. De még ez sem 
akkora gond, ha valóban a másik esetekben viszont előrelépés születik. Az első napirend kapcsán felvetett 
kérdés, hogy a József Attila Tervben a lakás kiürítéshez szükséges lakásállomány rendelkezésre áll-e? A most 
remélt plusz bevétel ez egyébként mire fordítják? Az itt remélt plusz bevételt a százalékcsökkentés miatt arra a 
célra fordítják, hogy a JAT esetében a kiürítéseket lehessen finanszírozni? Ha nem ez történik, akkor ez csak 
vagyonvesztés, és vagyonfelélés. Mind a négy pontot úgy szavazzuk meg, hogy a remélt plusz bevétel a József 
Attila Terv fedezetét biztosítsa. 
 
Formanek Gyula: Minden lakáseladásból befolyó bevétel arra a sorra kerül, amelyből éppen a JAT jellegű 
programokhoz kapcsolódóan lakáskiürítéseket finanszíroznánk. Fontos, hogy ebből minél nagyobb bevétel 
származzon, ehhez képest ebben az évben igen csekély volt az érdeklődés és messze elmarad a bevétel 
teljesítés mutatója az elvárthoz képest.  
 
dr. Bácskai János: A vagyonfelélés 1993. óta nem merült fel, ötször meg lettek hirdetve ezek a lakások, 
semmilyen mozgás nincs. Ha ez a serkentés működni fog, akkor ebből mindenképpen kölcsönös hasznok 
alapján jól jöhet ki az önkormányzat és azok is, akik ebben előnyt élveznek. Nem tekinteném jobban 
vagyonfelésnek ezt a mostani akciót, mint bármelyiket 1993. óta. A JAT-hoz szükséges lakásállomány abszolút 
értékben rendelkezésre áll, de azt látni kell, hogy a 277 kiürítendő lakás pályázat szerinti 70%-os 
visszatelepítéses megoldása, az optimális állapot. Nem biztos, hogy jelen pillanatban rendelkezésre áll, de 
abszolút értékben igen. Nagyon sok lehetőség is van még. 
 
Formanek Gyula: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk, arról hogy a rendelet egy fordulóban 
tárgyalja meg, és fogadja el a Képviselő-testület. 
 

195/2011. (VI.01.) sz. 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és 
megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet-tervezetét ugyanazon ülés keretében tárgyalja és 
fogadja el. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról. 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja az 17/2011. (VI.06.) rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) rendelet 
módosításáról. 
 
 
4./ FESZOFE Kft. támogatási szerződése 
 134/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem van-e kiegészítése? 
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Varga József: Nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
196/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a FESZOFE Kft-vel 
kötendő mellékelt támogatási szerződést és felhatalmazza a Polgármester urat a szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
5./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
 135/2011., 135/2/2011. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Nincs. 

 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Felmerült az 
ellenőrzési lehetőség, ezt egy módosító javaslattal be is adtam. Az, hogy ki készíti a közbeszerzést 
tulajdonképpen mindegy, a lényeg, hogy jó legyen. Reményeink szerint a SEM IX Zrt. jól fogja csinálni, viszont 
biztosítani kell a képviselőknek az ellenőrzés lehetőségét, ezért került bele, hogy bármilyen közbeszerzés elindul, 
arról a képviselők kapjanak tájékoztatást, és aki kíváncsi az kapcsolódjon bele ennek az ellenőrzésébe. 
 
Formanek Gyula: Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy a 135/2011. sz. előterjesztéshez érkezett egy 
módosító javaslat, ez a 135/2/2011. sz., a kettőt együtt tárgyaljuk. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a probléma ugyanaz volt, mint a 
Gazdasági Bizottságnál. Hogyan lehet azt a kontrollt biztosítani, ami ezeknél az ügyeknél szükséges? Ez a 
funkció az önkormányzattól kikerül, átkerül egy céghez, korábban erről már döntöttünk, bízunk benne, hogy ott 
jobban fogják csinálni. Az önkormányzati kontrollt meg kell teremteni. Polgármester úr ott volt a bizottsági ülésen, 
azt mondta, hogy ma lesz erre javaslata, hogy milyen módon kívánja ezt megoldani? Abban maradtunk, hogy ez 
a bizonyos folyamat ábrában - ami a mellékletek között található kell szerepeltetni. 
 
dr. Bácskai János: A bizottsági ülésen felmerült, hogy tevékenységi lista készüljön, ezt a 135/2/2011. sz. 
előterjesztés tartalmazza. Ebben szerepel, hogy a képviselők tájékoztatása e-mailben történik az aktuális 
közbeszerzés tárgyáról, ezzel teljes mértékben egyetértek, a módosítást befogadom. Még egy javaslat hangzott 
el, mely szerint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a szakmai véleményező bizottság tagja legyen, ezt 
elfogadom, hiszen erre volt már példa a korábbiakban is. Tehát a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a 
Szakmai Véleményező Bizottság tagjaként szerepeljen, meghívót kapjon és vegyen részt a munkában. 
 
Formanek Gyula: Az előterjesztő befogadta a módosít javaslatot, ezért erről külön nem kell szavaznunk. Viszont 
a Hivatal jelzi, hogy amennyiben ez a tevékenységlista kiegészül az új hármas ponttal, akkor a négyes pontot 
módosítani kell, és be kell tenni azt a szöveget, hogy „megküldi ezt e-mailben a beszerzés tárgyáról való 
tájékoztatással együtt a képviselőknek”. Kérem, szavazzunk a módosított határozati javaslat elfogadásáról. 
 
197/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1. úgy dönt, hogy a 126/2005.(III.29) sz. határozatával elfogadott, a 188/2006.(VI.06. ), a 313/2006.(XI.07), a 
150/2007. (VI.06.) és 139/2009.(V.06.) sz. határozataival módosított Közbeszerzési szabályzatát 2011. június 
01-ével hatályon kívül helyezi és helyette ettől az időponttól az előterjesztéshez mellékelt, az elhangzottak 
szerinti módosított Közbeszerzési Szabályzatot hagyja jóvá. 

2. úgy dönt, hogy a 173/2011. (V.18.) számú határozat 6. pontjában a helyben központosított közbeszerzésekről 
szóló 31/2009. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításának előterjesztésére biztosított határidőt az 
októberi rendes ülés időpontjára módosítja. 

Határidő: értelemszerű  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Karaván Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződés módosítása 
 129/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta a közszolgáltatási szerződés módosítását, - ami három 
apró pontot érint – és egyhangúlag támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
198/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1.) hozzájárul a Karaván Művészeti Alapítvánnyal 2009. május 14-én kötött közszolgáltatási szerződés melléklet 
szerinti módosításához. 
2.) felhatalmazza a Humán Ügyek Bizottságát a közszolgáltatási szerződés 5. pontjában foglaltak tartalmának 
2012-től történő, a tárgyévi költségvetésben meghatározott támogatás összegétől függő évenkénti módosítására. 
Határidő: 1. pont: 30 nap 
 2. pont: értelemszerű 
Felelős: 1. pont: dr. Bácskai János polgármester 
 2. pont: Illyés Miklós Humán Ügyek Bizottságának elnöke 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Éjszakai Színház támogatása 
 137/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Nincs. 
 
Illyés Miklós: Az Éjszakai Színház, - ami a Pinceszínház egy része - szakmai és erkölcsi támogatást kér, hogy 
egy pályázaton induljon. A Humán Ügyek Bizottsága támogatta a határozati javaslatot. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
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199/2011. (VI.01.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Éjszakai 
Színházat – a NEFMI VI. kategóriában nyilvántartásba vett független színházak tevékenységének támogatására 
kiírt pályázatán történő indulás érdekében - szakmailag és erkölcsileg támogatja, amelyet ajánlás formájában 
juttat kifejezésre. Felhatalmazza a Polgármester urat a mellékelt ajánlás aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Távközlési Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítása 

144/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
200/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) hozzájárul a Távközlési Zenei Alapítvánnyal 2007. november 25-én kötött közszolgáltatási szerződés 

melléklet szerinti módosításához. 
2.) felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a szerződés módosítását aláírja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Civil- és társadalmi szervezetek 2011. évi pályázata – alapítványok pályázati támogatása 

141/2011. sz., 141/2/2011. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Formanek Gyula: Helyszíni kiosztásra került egy kivonat a Humán Ügyek Bizottságának tegnapi üléséből, mely 
tartalmazza a szakmai bizottságban jóváhagyott összegeket.  
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága támogatta a határozati javaslatot. 
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy a kivonatban 1. sorszámmal szereplő Tiéd lehet a világ Alapítvány támogatási 
összegét a Képviselő-testület 400.000 Ft-ról 300.000 Ft-ra módosítsa, illetve az 5. sorszámon a Peter Cerny 
Alapítvány 300.000 Ft-os támogatását 400.000 Ft-ra módosítsa. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
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201/2011. (VI.01.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiéd lehet a 
világ Alapítványt 300.000 Ft-tal, és a Peter Cerny Alapítványt 400.000 Ft-tal támogatja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított határozati javaslat elfogadásáról. 
 
202/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1./ az alapítványok 2011. évi pályázati céljait az alábbi táblázatban írtak szerint támogatja: 

S
or

sz
ám

 

Pályázó neve Pályázati program címe 
Igényelt összeg  

(bruttó Ft) 
Támogatás összege 2011  

(bruttó Ft) 

1 
Tiéd lehet a 

világ Alapítvány 

Analitikus nyári játéktábor 5-
14 éves gyermekek 

számára 
720 000 300.000 

2 
Ferencvárosi 
Cseperedők 
Alapítvány 

Az egészséges kisgyermek 
értelmi és szociális 

fejlődésének elősegítése 
201 600 200.000 

3 

A rák ellen, az 
emberért, a 
holnapért 
társadalmi 
alapítvány 

Az én választásom - 
egészségnevelést támogató 

program 
óvodapedagógusok, 

pedagógusok, védőnök 
részére 

727 500 200.000 

4 
Kézenfogva 
Alapítvány 

Jogsegélyszolgálat 
működtetése a IX. 

kerületben 
360 000 200.000 

5 
Peter Cerny 
Alapítvány 

Ferencvárosi Koraszülöttek 
és beteg újszülöttek 

mentése és őrzött szállítása 
740 000 400.000 

6 
Vezess Baleset 

Nélkül 
Alapítvány 

Közlekedésbiztonság 
védelmének elősegítése, 

támogatása. Közlekedésre 
nevelés korosztálynak 

megfelelően. 

500 000 0 

7 
Gyógyfoglalkoz- 

tatásért 
Alapítvány 

Mentális betegek 
életminőségének javítását 
elősegítő szolgáltatások a 

Ferencvárosban - Tárt 
kapuval a Ferencvárosban 

250 000 100.000 

8 
Szent Rafael 

Caritas 
Alapítvány 

Ferencvárosi hajléktalanok, 
szenvedélybetegek, 

börtönből szabadultak és 
egyéb krízisben lévők lelki 

gondozása 

200 000 150.000 

   Összesen:  1.550.000 
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2./ a támogatások kifizetése az 5/2011.(II.28.) sz. 2011. évi költségvetési rendelet 3716. sz. során nevesítetten 
elkülönített 5. 000. 000 Ft-os keretösszeg terhére történik. 
3./ felkéri a Polgármester urat a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
10./ FMK Alapító Okirat módosítása 

142/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Formanek Gyula: Az Alapító Okiratban javaslok egy 7. pont beszúrását. Az Alapító okirat 7. pontjának tartalma az 
alábbiak szerint módosul, a Budapest IX. Haller u. 27.  (38266/4. hrsz) alapterülete 18380 m2-ről 17919 m2-re, a 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (36825 hrsz) alapterülete 2697 m2-ről 430 m2-re, a Pinceszínház helyrajzi 
száma 37011-ről 37011/A/3-ra. Továbbá kiegészül a Pinceszínház a díszletraktárával, amely 37011/A/9  hrsz. 234 
m2”. Még van egy módosító javaslatom, a határozati javaslat első pontja kiegészülne, és így szólna „Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei melléklet szerinti alapító okirat módosítását és egységes szerkezetű Alapító Okiratát”. 
 
Tornai István: A bizottsági ülésen is felvetődött, - Alpolgármester úr sajnos nem tudott jelen lenni ennél a 
napirendnél a bizottság ülésén - hogy az előterjesztésben van egy kis műfaji probléma. Az Alapító Okirat 
módosítását értem, de a személyállomány létszámának a változása az a Szervezeti és Működési Szabályzat 
kérdése. Elhangzott, hogy elvileg az SZMSZ elkészült, abban létezik szervezeti ábra. Ez magyarázattal 
szolgálhatna egy képviselőnek többek közt arra, hogy mit jelent a munkaerő felesleg, a minőségi csere, és az 
emberek felvétele adott pozícióba. Erről szeretnék többet hallani. 
 
Illyés Miklós: A vizsgálati eredmény, ami az FMK-ban lezajlott januárban, itt van két példányban, betekinthető, 
ezt ígértem a bizottsági ülésen. 
 
Formanek Gyula: A Ferencvárosi Művelődési Központ Alapító Okiratát tárgyaljuk, nem az SZMSZ-t. Az SZMSZ 
készítése folyamatban van, addig nem is készülhet el, amíg az Alapító Okiratot el nem fogadjuk. Az Alapító 
Okirat az a dokumentum, amely tartalmazza az FMK szakmai feladatait, amelyhez igazodnia kell a Szervezeti és 
Működési Szabályzatnak. Amikor ezt elfogadtuk, akkor értelemszerűen végleges formáját érheti el az SZMSZ. Az 
SZMSZ módosítása már elkezdődött, hosszú folyamat, a jogászok dolgoznak rajta. Az SZMSZ-t az arra jogosult 
Humán Ügyek Bizottsága tárgyalni fogja, ott visszatérhetünk mind a szervezeti struktúrára, mind a feladatkörökre. 
Egy értelmes vita folytán az SZMSZ feltehetően eléri a végleges formáját és elfogadásra kerül. Már csak azért is, 
hogy az FMK folytassa azt a kitűnő szakmai feladatot és szakmai munkát, amit már elkezdett. Az Alapító 
Okiratban fontos a szakmai feladatok bővülése. Már költségvetés tervezése kapcsán elmondtuk, hogy néhány 
olyan szakmai feladat, amit részben már az FMK korábban végzett vagy nem végzett, oda fog kerülni. Ez a 
feladat átstrukturálás jó irány, mindenki kezébe vehette a kerületi újságot. Úgy tűnik, hogy az FMK ”megbirkózik” 
a feladattal. Az Alapító Okiratban konkrétan a kerületi újság, televízió, a kommunikációs többletfeladatok jelennek 
meg. De hasonlóan megjelennek azok a rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó konkrét szervezési 
feladatok is, amelyek mint tudjuk, az elmúlt időszakban az FMK végzett. Hasonlóan a kulturális pályázatok, a 
forráslehetőségnek a felkutatása, ezek eddig hiányoztak belőle. Az előterjesztés arról is szól, hogy a 
többletfeladatok ellátása a személyi állomány bővítését, és egyfajta minőségi cserét is igényel. A többletfeladat 
feltehetően érinti az intézmény szerkezetét, szervezetét, és ezért az Alapító Okirat módosítása kapcsán jelezzük 
határozati javaslatban, hogy többlet költségvetést is igényelhet az FMK a jövőben. Ennek a méretét még nem 
igazán tudjuk, az SZMSZ elfogadásával lesz világos. 
 
Tornai István: Alpolgármester úr félreértett, mert az Alapító Okirat módosítása, és a határozati javaslat 
számomra támogatható, egyetértek minden pontjával. Arról beszéltem, amennyiben meg lesz az SZMSZ, és 
elhangzott, hogy ez tulajdonképpen kész van, abban létezik egy ábra is. Természetesen, ha a bizottsági ülésen 
szeretne az Alpolgármester úr erről vitatkozni, abban szívesen vagyok partner. Nagyon örülnék, ha ez a 
művelődési intézményünk meg lenne erősítve, és többen, nagyobb költségvetéssel dolgoznának ott. Az 



 18 

önkormányzat nagyobb összeget fordítana kultúrára vagy közművelődésre. Szeretném pontosan tudni, hogy mit 
jelent ez a 6 fős létszámbővítés, ezek az emberek mit fognak ott csinálni? A Ráday utca kulturális negyed 
fejlesztéssel kapcsolatos? A televízió vagy a havilap indokolja a bővítést? 
 
Formanek Gyula: A költségvetés módosítás a Képviselő-testület elé fog kerülni, ott újabb vitát lehet majd 
kezdeményezni erre a témára. Jelenleg az Alapító Okirat többlet feladataira kérünk egy előlegezett bizalmat a 
Képviselő-testülettől, hogy emeljük meg a létszámot. Az SZMSZ-be be fogjuk ezt építeni, és megnézzük, hogy a 
feladatellátáshoz igazodnak-e, és valóban indokolt-e a 3+3 főnek a státuszbővítése. Utána látjuk majd ennek a 
költségvonzatát. Amennyiben elolvasták azt a belső ellenőrzési audit jelentést, amiről a bizottsági elnök úr is 
beszélt, abban eléggé jól le van írva, hogy az FMK-ban a múltban nem voltak teljesen tisztázott körülmények 
között alkalmazva a munkavállalók. Voltak megbízási szerződések, voltak 4 órás, és teljes munkaidőben 
foglalkoztatott alkalmazottak. Sok alkalmazottnak - zavaros módón - keresztfeladat ellátása volt. Ezeknek az 
átfedéseknek, ezeknek a problémáknak a kiküszöbölése mindenképpen javasolt. Az a tisztességes, hogy 
státuszokban biztosítjuk az adott intézménynek a feladatellátáshoz szükséges munkatársakat. Nem különböző 
megbízási szerződésekkel, álmegbízási szerződésekkel alkalmazzuk azokat a szereplőket, akik a 
feladatellátáshoz szükségesek. Próbálunk ”tiszta vizet önteni a pohárba”, a korábbi hagyományoktól lehet, hogy 
eltér egy kicsit. Kérem, támogassák az előterjesztést. 
 
Hidasi Gábor: Az FMK-nak van már új igazgatója? Mikor lesz új igazgató? Neki lesz majd egy új koncepciója, és 
akkor egy újabb Alapító Okirat módosítás következik? Nem először egy igazgatót kellett volna választanunk, és 
utána módosítjuk az Alapító Okiratot az ő elképzelései szerint? 
Egy mondatot pedig sértőnek tartok, amit az Alpolgármester úr is elmondott, a „minőségi személycserével” 
kapcsolatban. Azok, akik az Ön által említett minőségi személycserében el lesznek bocsájtva, rájuk ez elég sértő. 
Ez nagyon erős kijelentés. Mit jelent ez a minőségi személycsere? Jön két izmosabb vagy két diplomás? Ha 
tisztázódnak a jogviszonyok, reméljük, hogy nem lesz a továbbiakban olyan FMK dolgozó, aki az önkormányzat 
által kap megbízási szerződést, hanem mindenki az FMK alkalmazottja lesz. 
 
Mezey István: Az önkormányzat részéről ki volt a felelős, ki nem vette észre, hogy az FMK-ban ún. sport állásba 
mindenféle szerződésekkel olyan emberek voltak alkalmazva, akik valódi munkavégzést nem hajtottak végre? 
 
Formanek Gyula: Ha a Képviselő úr áttanulmányozza alaposan a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, 
akkor abból jól kiolvasható, hogy nem lehet elküldeni senkit olyan könnyen, nem is ez a cél. Ez arról szól, hogy a 
bővülő feladatellátáshoz kapcsolódóan átszervezéseket, feladatátcsoportosításokat hajt végre az intézmény. Erre 
lehetősége van, mivel elég sok tagintézménye van az FMK-nak. Senki nem lesz elküldve, senkit nem fog hátrány 
érni, még 6 főt fel is veszünk, a státuszok száma bővülni fog, és így lehetőségünk lesz arra, hogy ezeket az 
átszervezéseket zökkenőmentesen végre tudjuk hajtani. Ki a felelős? A belső ellenőrzési vizsgálatból látható, 
hogy egyrészt a felelősség a korábbi intézményvezető számlájára írható, de nem zárható ki a tulajdonos részéről 
sem a felelősség. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy induljon egy alaposabb vizsgálat az FMK-ban, akkor 
elkezdhetjük. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke, amennyiben úgy érzi, hogy szükséges, elrendelhet egy 
vizsgálatot.  
 
Hidasi Gábor: Az igazgató szerepéről nem kaptam választ. Mikor lesz pályázat? És miért nem volt eddig? 
 
Formanek Gyula: Az igazgatói pályázatot, ahogy lehet, ki fogjuk írni, erről a Képviselő-testület dönt. Azok a 
szerkezeti átalakítások, amelyek az Alapító Okirattal és az SZMSZ módosításával elkezdődtek, ebbe az irányba 
mutatnak. Készül egy olyan kulturális koncepció is, amiről már többször beszéltünk. Az FMK-hoz kapcsolódó 
változásokra is szeretném felhívni a figyelmet, ez egy jó irányú változás, szebb az épület környezete. Próbál egy 
olyan irányt követni, ami jó. Ehhez kapcsolódóan e héten pénteken fél 10-kor átadásra kerül a Haller piac, amit 
10-12 éve elhamarkodottan megszüntettek. Méltó körülmények között adhatjuk át, és kérek minden Képviselőt, 
hogy tisztelje meg ezt az átadási ünnepélyt.  
A felolvasott kiegészítésnél a 7. pontban úgy tűnt, mintha az FMK-nál hirtelen 1000 nm-rel csökkenne az 
alapterülete, ez csak virtuális, a Hivatal erre konkrét választ fog adni. 
 
dr. Paksi Ilona: A Helytörténeti Gyűjtemény 430 nm-t használ ténylegesen, ezért kell kijavítani ezt az Alapító 
Okiratban. Mások is vannak ott, nem csak ők használják ezt az alapterületet. 
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dr. Bácskai János: A meghívást köszönjük, remélem minden Képviselőtársam megkapta már. A módosító 
javaslatokról szavazunk először. Kérem, szavazzunk az területpontosítás elfogadásáról. 
 
203/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Alapító 
okirat 7. pontjának tartalma az alábbiak szerint módosul a Budapest IX. Haller u. 27.  (38266/4. hrsz) alapterülete 
18380 m2-ről 17919 m2-re, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (36825 hrsz) alapterülete 2697 m2-ről 430 
m2-re, a Pinceszínház helyrajzi száma 37011-ről 37011/A/3-ra. Továbbá kiegészül a Pinceszínház a 
díszletraktárával, amely 37011/A/9  hrsz. 234 m2”. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított határozati javaslat elfogadásáról. 
 
204/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) elfogadja a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei melléklet szerinti alapító okirat 

módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 
2.) A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alkalmazotti létszámkeretében a szakmai 

alkalmazottak létszámát 2011. június 1-től 18 főről 21 főre, az egyéb alkalmazottak létszámát 21 főről 
24 főre emeli. 

3.) felkéri a Polgármester urat, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a 
létszámemelkedést vegye figyelembe. 

Határidő: 8 nap a Magyar Államkincstárnak történő bejelentésre 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
11./ Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme 
 136/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Nincs, köszönöm. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
205/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pro Minoritate Alapítvány 
2011. július 19-24. között, Tusnádfürdőn megrendezésre kerülő XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktáborhoz bruttó 100. 000 Ft, azaz egyszázezer forint összegű támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés 
3670. sz. „testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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12./ Kerekerdő Óvoda csoportnyitási kérelme 
 138/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Nincs, köszönöm. 
 
Illyés Miklós: Egy jó hírről tudok beszámolni, ebbe a körzetbe 40 kisóvodással többen iratkoztak be, és ez azt 
jelenti, hogy az eddigi három szüneteltetett csoportból két csoport újra nyílik. A Humán Ügyek Bizottsága 
egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot, a költségvetési vonzataival együtt. 
 
dr. Bácskai János: Ez valóban jó hír, hiszen két csoporttal is bővül az óvoda. További kérdés, hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
206/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
a) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) tizennegyedik és tizenötödik 

csoportjának újraindítását 2011. szeptember 1-jétől. 
b) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) tizennegyedik és tizenötödik 

csoportjának működtetéséhez szükséges 4 óvodapedagógus és 3 technikai álláshely bővítését, valamint az 
ehhez szükséges 5.379.800 Ft-ot a 2011. évi költségvetés módosításakor biztosítja az intézmény részére. 
Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a döntést, a költségvetés soron következő módosításánál vegye 
figyelembe. 

c) A Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) alkalmazotti létszámát 61 főben (32,5 
óvodapedagógus és 28,5 technikai alkalmazott) állapítja meg. 

d) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) tizennegyedik és tizenötödik 
csoportjának működtetéséhez szükséges, dologi kiadásokra fordítható 2.000.000 Ft összeget, amelyet a 
2011. évi költségvetés módosításakor biztosít az Intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester urat, 
hogy a döntést, a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 dr. Oszvári István jegyző 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ A Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve 
 127/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az elterjesztőt van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
Görgényi Máté: A József Attila Városrészi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 
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Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta a határozati javaslatot. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
207/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. II. félévi munkatervét – a 
127/2011. számú előterjesztés alapján – elfogadja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 

 
14./ Lenhossék u. 24-28. sz. épület 24. szám alatti épületszárny bérbeadása a BOI részére 
 133/2011. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Formanek Gyula: Egy régi kérés teljesítéséről van szó, a Biztosítási Oktatási Intézet, amely már elég rég óta itt 
működik a kerületben - és bizonyítottan jól működik, mert úgy tűnik, hogy a képzésben részt vevők számát tudná 
bővíteni -, kérte, hogy a Lenhossék utcai épületben további négyzetmétereket bérelhessen. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a javaslatot, egy kiegészítést tennénk. Az átalakítás 
költségét a BOI vállalja, ez kerüljön bele a szerződésbe. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta a kérést, és az előterjesztésben is látható, hogy a BOI 
által bérelt helyiség együttes alapterülete 2200 nm-re növekszik, a Dominó Általános Iskolának pedig 19 
tanterme, összesen 2920 nm-re marad. Az iskola vezetése is egyetértett vele, és a bizottság is támogatta a 
határozati javaslatot. 
 
Formanek Gyula: A tárgyalások során, amikor a megállapodás megkötésre kerül, külön pontban próbáljuk majd 
a bérleti szerződés mellett az átalakítás költségeit a BOI felé átruházni. A Polgármester úrral ennek megfelelően 
fogunk eljárni. A szerződés határozott időre, 2016. december 31-ig szól, itt 2017. december 31 szerepel. Nem 
tartom jónak a 6 évet, az öt év megfelelőbb. Általában 5 vagy 10 évre szokták bérbe adni. 
 
Csárdi Antal: Az utolsó mondat az, hogy „különös tekintettel az intézmény jelenlegi létszámára”. Felmerül a 
kérdés, hogy realitása sincs annak, hogy a létszámbővüléssel tervezünk? Mi a terve az önkormányzatnak az 
iskolával? Nem elhanyagolható az a szempont, hogy ma már volt szó arról, hogy a JAT rendelkezik, vagy 
legalábbis úgy néz ki, hogy rendelkezne olyan forrással, ami ennek az iskolai programnak a működését segítheti. 
 
Formanek Gyula: Az átalakítás következtében is bőven marad tanterme az iskolának, hogy bővülhessen, 
aminek azonban még nem látjuk a jeleit. A jelenlegi 10 osztályra 19 tanterem áll rendelkezésre a jelenlegi felállás 
szerint is. Ha duplájára növekedne a létszáma az intézménynek, akkor is elég lenne a tanterem. Ez csak akkor 
lehetséges, ha a beiskolázási adatok nem azt a tendenciát követik, amit jelenleg. A 2011/2012-es tanévben nem 
tud első osztályt indítani az iskola.  
A határozott időre szóló dátumot ismét javítani kell, ugyanis 2007-ben döntött arról a Képviselő-testület, hogy 10 
évre odaadja a BOI-nak ezt az épületrészt, tehát ez 2017. december 31-ig, ezen nem változtatunk. Fenntartjuk az 
eredeti szerződésben foglaltakat, csupán egy nagyobb négyzetméter biztosítanánk a bérleményben.  
 
dr. Bácskai János: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
208/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1. tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány (BOI) az 

eddig bérelt épületrészen túl, határozott időre szólóan, 2017. december 31-ig bérbe vegye a Budapest 
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Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 
számú ingatlan Lenhossék utca 24. szám alatti épületrész további 1617.30 m2  alapterületű részét. A BOI 
által bérelt teljes alapterületet a mellékelt alaprajz mutatja. 

2. jóváhagyja, hogy a Dominó Általános Iskola a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 128/2007. (V. 02.) számú határozatának 30. pontja szerinti Együttműködési 
Megállapodást módosítsa a pluszként átadott helyiségegyüttesre vonatkozóan. 

3. jóváhagyja az érvényes bérleti szerződés értelemszerű módosítását a pluszként átadott helyiségegyüttesre 
vonatkozóan. 

4. felkéri a Polgármester urat a módosított bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ Zászlóhasználat engedélyezése 
 132/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az elterjesztőt van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Nincs, köszönöm. 
 
Illyés Miklós: A Ferencvárosi Főplébánia kérte, hogy Ferencváros zászlóját kitehesse, ezt Humán Ügyek 
Bizottsága támogatta. 
 
Formanek Gyula: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
209/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Főplébánia 
(1092 Budapest, Bakáts t. 13.) részére a ferencvárosi kötődés láthatóvá tétele céljára egy darab 90x150 cm-es, 
poliészter (filmnyomott) anyagból készült, Ferencváros címerével ellátott zászló állandó használatát, határozatlan 
időre engedélyezi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 

 
 
16./ Észak-Dél, Dunai Hajózási és Tömegközlekedési Együttműködés 
 145/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az elterjesztőt van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Jól látható az előterjesztésből, hogy ez egy nemes ügy. Csatlakoznánk sok más Duna parti 
kerület pozitív döntéséhez, ez önmagáért beszél. Ha Budapest legszebb főútján is közlekedhetünk, - ez pedig a 
Duna -, akkor ebből az összefogásból Ferencváros se maradjon ki.  
 
Formanek Gyula: További kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
210/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1.) közvetlen és közvetett módon is érdekében áll Budapest Főváros és az agglomeráció dunai-vízi 
tömegközlekedésének megteremtése, ezért részt kíván venni az „Észak-Dél, Dunai Hajózási és 
Tömegközlekedési Együttműködés” elnevezésű projektben és alapító tagja kíván lenni a projekt keretében 
létrehozni kívánt társaságnak. 

2.) felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a társaság alapítása érdekében szükséges tárgyalásokat 
lefolytassa és az alapításhoz szükséges dokumentumokat terjessze döntés céljából a Képviselő-testület elé. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ Javaslat felügyelő bizottságba tag megválasztására 
 146/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Mezey István képviselő 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem van-e kiegészítése? 
 
Mezey István: A BÖP Kft. eredetileg megszűnése miatt volt ez a május 31-i dátum, de miután a BÖP Kft. 
megmaradt követeléskezelő cégnek, ezért indokolt a Felügyelő Bizottságának is megmaradnia. A jelöltünk 
személyét kérésére nem méltatnám most külön. Arról szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a 
szétválást elvileg jövő hét szerdáján tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés, és reményeink szerint elfogadja. Ennek 
megfelelően jövő hét pénteken a taggyűlés határozhat a szétválási szerződés aláírásáról. Ebben az esetben a 
BÖP Kft. a 2010. december 31-ig született követeléskezelésére megmaradó cégként működik tovább.  
 
dr. Bácskai János: Kérdezem Tornai István képviselő urat, hogy vállalja-e a megbízást. Igen. Kérem, 
szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
211/2011. (VI.01.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a BÖP Kft. 
taggyűlésének, hogy Tornai Istvánt válassza meg a BÖP Kft. Felügyelő Bizottságába 2014. október 31-ig. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Mezey István tulajdonosi képviselő 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
18./ Válasz napirend előtti hozzászólásra 
 147/2011. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 

k.m.f. 

 
dr. Bácskai János 

polgármester 

dr. Oszvári István 

jegyző 
 
 
  Kandolka László      Pál Tibor 
           jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 


