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JEGYZŐKÖNYV 

készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. május 17-én 15.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Csárdi Antal, Görgényi Máté, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Kassab Adonis, Kállay Gáborné, 
Kandolka László, 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. Nagy Hajnalka jegyző,  
dr. Ördögh Brigitta aljegyző, 
dr. Paksi Ilona aljegyző. 
 
Berner József, dr. Farkas Csaba, Dr. Gáspár László, dr. Kasza Mónika, Madár Éva, Manhertzné Klinger Mária, 
dr. Mosócziné Szabó Ágnes, Nyeste Marianna, dr. Ódor Éva, Pál József, dr. Pap Ágnes, Puháné Bándi Ágota, 
Romhányi Ildikó, dr. Szabó József, dr. Székelyhidi Lívia, dr. Szinyei László, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, 
Temesiné Apollónia Aranka, dr. Váczi Katinka, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Török Szilvia – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Meghívottak: Vörös Attila - SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kőrösi Zoltán - Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai 
és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Fekete László – Ferencvárosi Parkolási Kft. igazgatója, Rimovszki 
Tamás – Közterület-felügyelet igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető-igazgatója, dr. Kovács József 
Ferencváros Egészségügyi Szolgálat igazgatója, Lászay János – Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 
igazgatója, Mihályi György – alpolgármesteri tanácsadó, Csonka Gyula – Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Kérem képviselőtársaimat, jelentkezzenek be, hogy a határozatképességet meg tudjam állapítani. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 fővel határozatképes, az ülést 15.12 perckor megnyitom. Tornai 
képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, igazoltan van távol. A meghívóban megjelölt napirendi 
javaslatokhoz van-e valakinek észrevétele, javaslata? 
 
Csárdi Antal: Kérem, hogy az interpellációmat a 11. napirendi pont előtt tárgyaljuk meg, azaz ez legyen a 11. 
napirend, mert azt gondolom, hogy a két téma összefügg.  
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirend csere elfogadásáról.  
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184/2012. (V.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 116/2012. 
és 116/2/2012. sz. – ”Interpelláció Ferencváros Önkormányzat parkolási feladatellátásának pénzügyi eredménye 
2011-ben tárgyában” című - előterjesztéseket 11. napirendi pontként tárgyalja meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
185/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./  Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés 

módosításához  (II. forduló) 
 110/3/2012. sz. előterjesztés 
 110/4-6/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./  Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát 

képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (II. forduló) 
 111/2012., sz. előterjesztés  

111/2-5/2012. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr Bácskai János polgármester  
        Hidasi Gábor és Hidasi Gyula képviselők 

 
3./  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására – I. forduló 
 132/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./  Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, 

elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) számú rendelet 
módosítására (I. forduló) 

 137/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás rendjéről 

szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 117/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 
6./  Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

…../2012. (……) önkormányzati rendelet 
 131/2012., 131/2/2012. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző  
 
7./  A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 

módosítása 
 123/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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8./  Metró Áruház és környéke KSZT (II. forduló) 
 92/2012., 92/2/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
9./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
 138/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
10./  Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évi beszámolójának és 2012. évi üzleti 

tervének elfogadására 
 134/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Mezey István képviselő 
 
11./  Interpelláció Ferencváros Önkormányzat parkolási feladatellátásának pénzügyi eredménye 2011-ben 
tárgyában – Interpellációra adott válasz 
 116/2012., 116/2/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 
        dr. Bácskai János polgármester 
 
12./  Javaslat a Parkolási Kft. tevékenységével összefüggésben szükséges döntések meghozatalára 
 139/2012., 139/2/2012. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 

13./  Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok megállapítására 
 135/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
14./  A 2011. évi meghívásos és nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázati felhíváson részt vevő 

alapítványok beszámolóinak elfogadása 
 136/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
15./  A 2011. évi civil - és társadalmi szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 

alapítványok beszámolóinak elfogadása 
 133/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
16./  A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 

Alapítványok pályázatainak elbírálása 
 125/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
17./  A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 

Alapítványok pályázatainak elbírálása 
 140/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
18./  Közoktatási intézmények telephelyeit érintő döntések meghozatala 
 126/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
19./  Közoktatási intézmények átszervezése Ferencvárosban 
 129/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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20./  2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok valamint óvodai csoportok számának 
engedélyezése 

 127/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
21./  A Body Guard Hungary Kft-vel kötött Szolgáltatási keretszerződés módosítása 
 122/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
22./  Együttműködési megállapodás megkötése közérdekűnek minősített szervezetekkel 
 128/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
23./  Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 

2011. évben végzett szakmai munkájáról  
 121/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
24./  Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2011. évi szociális 

szolgáltatásairól  
 119/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
25./  Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 120/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
26./  Térfelügyeleti rendszer üzemeltetése 
 141/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
27./  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 

elrendelése 
 130/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
28./  Beregszász Városi Tanács támogatási kérelme 
 142/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
29./   Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme 
 143/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
30./  Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására 
 144/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
31./  Javaslat a 2012. évi kerületi nagyrendezvények meghatározására 
 107/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Körősi Zoltán ügyvezető igazgató 
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32./ Javaslat gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak felülvizsgálatára 
 145/2012., 145/2/2012. sz. előterjesztések 
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
33./  Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat 
 124/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
dr. Bácskai János: A tegnapi Kén utcai eseményekkel kapcsolatban szükségesnek tartok elmondani néhány 
mondatot a napirend előtt. A híradásokból annyit tudnak, hogy a Kén utca 3. szám alatt lévő I. épülettömbben a 
tetőszerkezet körülbelül egyharmad részben, mintegy 500 négyzetméteren leégett. A tűzoltók és a rendőrség 
megbízhatóan és szakszerűen járt el az első pillanattól kezdve. A katasztrófavédelem és a Hivatal munkatársai is 
az értesítésnek megfelelően hamar a helyszínre érkeztek. Jegyző Asszony és magam is hamar a helyszínre 
érkeztünk és megállapítottuk, hogy személyi sérülés nem történt. A szükséges intézkedések megtétele miatt 
tegnap 18.00 órára összehívtam a Védelmi Bizottságot, ahol minden résztvevő megjelent. Az 
intézkedéssorozatot meghatároztuk és ennek értelmében a 19 család, mintegy 50 fő hivatalosan bejelentett 
tagjáról gondoskodtuk. Sajó Ákos képviselő úr is a kezdettől fogva a helyszínen volt és részt vett a 
segítségnyújtásban. 17 fő a felajánlott aszódi úti hajléktalanszállón való elhelyezést választotta. A többi érintett 
rokonoknál töltötte az éjszakát. Az egészségügyi és élelmiszer ellátásról a Hivatal gondoskodott. A 
katasztrófavédelem a szükséges melegedőbuszt, illetve a szállítást biztosította. A jelenlegi szakértői vizsgálatok 
szerint a tetőszerkezetet újra kell, és újra lehet építeni. A lakásokba – egy lakás kivételével – nem történt olyan 
változás, hogy a lakók ne tudjanak visszaköltözni. Még a nap folyamán az ELMŰ szakemberei megállapították, 
hogy az áram visszakapcsolható az épületben, ezért 12.00 órakor az áramellátás visszaállt a házban. Ennek 
következtében a lakók visszaköltözése megkezdődött, és jelenleg is folyamatban van. Egyenlőre nem tudjuk 
megmondani, hogy a gázszolgáltatás visszaállítására mikor kerül sor. Előreláthatólag 1-3 hétre tehető ennek 
időpontja. Még annyit a végén, hogy köszönöm mindazoknak, akik rész vettek ebben a műveletben. Jól látható 
volt, hogy a fél évvel ezelőtti födémbeszakadás összes tanulságát levontuk. Az akkori észrevételeknek 
megfelelően most nagyon hatékony volt a kommunikáció. Az összes olyan hírt közzétettük a saját honlapunkon is 
és az MTI-n keresztül is, amire szüksége lehetett az érdekelteknek. A kommunikációs feladatok közé tartozik 
ilyenkor az ott élők kellő információval való ellátása. Az összes kollégának köszönöm, többek között a 
Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Irodának, és a FESZOFE Kft-nek, hogy azonnal rendelkezésre 
álltak. A segítségnyújtás mindvégig példaszerűen zajlott. Ha minden jól megy, akkor ma este már mindenki a 
saját lakásában töltheti az éjszakát.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./  Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetés módosításához (II. forduló) 
 110/4-6/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.  
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Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.  
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Összességében azt 
fogalmaztam meg, hogy folytatódik egy tendencia, mégpedig, hogy a működési kiadások 600 millió Ft-tal nőnek, 
a felhalmozási kiadások pedig csak 400 millió Ft-tal. Az eredeti költségvetéshez képest nagy mértékben, 140 
millió Ft-tal megnő a személyi juttatások aránya, ebben sok minden benne van. Az induló költségvetésben az 
szerepelt, hogy a személyi juttatások alacsony szinten vannak, most az látszik, hogy kezd emelkedni a személyi 
juttatások aránya. Ez volt a fő mondanivalója a bizottsági ülésnek. A bizottság többsége természetesen 
támogatta a költségvetést. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 4 nem, 1 
tartózkodás mellett megalkotja a 15/2012. (V.22.) rendeletét a 2012. évi költségvetésének módosításáról. 
 
2./  Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat 

tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (II. forduló) 
 111/2012., 111/2-5/2012. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr Bácskai János polgármester  
          Hidasi Gábor és Hidasi Gyula képviselők 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: Ehhez az előterjesztéshez is érkeztek módosító indítványok.  
 
Hidasi Gábor: A József Attila Városrészi Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalta és hozott egy 
határozatot, ami 111/5/2012. számmal a Képviselő-testület előtt szerepel. Ezt elfogadjuk és visszavonnánk a 
111/2/2012. sz. előterjesztést.  
 
Görgényi Máté: A József Attila Városrészi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és a módosító 
javaslatot is. Kiegészítésképpen annyit fűznék hozzá, hogy azért született ez a megoldás, hogy az aktuális 
gazdasági tevékenység típushoz mérten rajzoltassunk újra egy térképet a rendeletben, éppen ezért különleges 
ez a fajta megoldás, hogy biztosítsunk lehetőséget méltányossági alapon. A József Attila-lakótelepen lévő és 
elsősorban élelmiszerárusítással foglalkozó csekélyebb profittal rendelkező üzletek szempontjából lehet ennek 
jelentősége. 
 
Hidasi Gábor: Előterjesztőt kérdezném, hogy a 111/5/2012. számú előterjesztést befogadja-e vagy külön 
szavazást kér róla?  
 
dr. Bácskai János: Igen, befogadom a 111/4/2012. sz. előterjesztést, és Görgényi Máté bizottsági elnök úr 
111/5/2012. sz. előterjesztését is.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a kiegészítésekkel együtt a rendelet 
megalkotásáról. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás mellett megalkotja a 16/2012. (V.22.) rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát 
képező közterületek használatáról és rendjéről. 
 
Formanek Gyula: Jegyző Asszony jelezte, hogy az 1. számú – ”Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)” című - napirendnél volt egy 
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kiegészítő javaslat, amelyről külön kellett volna szavazni. Javaslom, hogy térjünk vissza az 1. napirendi pont 
újratárgyalásához. Kérem, szavazzunk a napirend újranyitásáról.  
 
186/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. napirendi 
pontot – ”Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetés módosításához (II. forduló)” című – újratárgyalja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
1./  Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetés módosításához (II. forduló) 
 110/4-6/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?  
 
dr. Bácskai János: A 110/6/2012. sz. előterjesztés a „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” című 
pályázatunk. Ebben az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint tudjuk támogatni a felsorolt 
alapítványokat, kérem, támogassák. Ez négy pályázati összeg odaítélését jelenti. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
187/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 
KMOP-5.2.2./B.-09-2f-2010-0003. azonosítószámú, „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” című 
európai uniós pályázat keretében megvalósítandó közvetett „Soft” programok pályáztatása révén támogatandó 
alábbi alapítványok részére, a megítélt támogatás összegének átadásához hozzájárul.  
Pályázó szervezet neve, székhelye Pályázat címe és azonosító száma Elnyert támogatási összeg 

Bakáts Alapítvány 
1092 Budapest, Bakáts tér 12. 

„Labirintus udvar a Bakáts téri Ének- Zenei 
Általános Iskolában” - 

ZU-2012/01 

420.000,- Ft, azaz 
Négyszázhúszezer forint 

„Zenélő labirintus udvar (Nyitott udvar)” - 
NYU-2012/01 

466.000,- Ft, azaz 
Négyszázhatvanhatezer 

forint 
„SZIMBIÓZIS- Ifjúsági művészeti találkozó 
és Dalos ünnep (a Pünkösdi Virágünnep 

keretében)”- PÜ-2012/01 

996.550,- Ft, azaz 
Kilencszázkilencvenhatezer-

ötszázötven forint 

Karaván Művészeti Alapítvány  
1093 Budapest, Török Pál u. 3. 

„Karaván a Két egérben (bábelőadások, és 
kreatív képzőművészeti foglalkozások, 

szerzői délutánok)” - NYU-2012/09 

635.039,- Ft, azaz 
Hatszázharmincötezer- 

harminckilenc forint 
Határidő: 2012. május 17.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Csárdi Antal (ÜGYREND): Jelezni szeretném, hogy mellé nyomtam a gombot, nem tartózkodom, hanem igennel 
szavaztam.  
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3./  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására – I. forduló 

 132/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.  
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
188/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 132/2012. 
sz. előterjesztés alapján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, vagyonával 
való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelettervezetet elfogadja és 
kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap  
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző  

(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
4./  Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, 

elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) számú rendelet 
módosítására (I. forduló) 

 137/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Ez a rendelet is hasonlóan a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek 
használatáról szóló rendelethez, megérett a változtatásra. Kérem, támogassák a kifüggesztését, következő 
alkalommal pedig a megalkotását. Ehhez a rendelettervezethez is hasznos javaslatok érkeztek, továbbra is 
várjuk a javaslatokat.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
189/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 137/2012. 
sz. előterjesztés alapján a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 
szabályokról szóló rendelettervezetet elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző  

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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5./  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás 
rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 117/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Nagy Hajnalka: Köszönöm, nincs.  
 
dr. Bácskai János: A rendelet hatályon kívül helyezése magasabb rendű jogszabályok rendelkezése alapján 
szükségessé vált. Kérem, szavazzunk a rendelet hatályon kívül helyezéséről.  
 
190/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az állattartás 
rendjéről szóló 1/2000. (II.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …../2012. (…) 
önkormányzati rendelettervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 17/2012. (V.22.) rendeletét az állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II. 01.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
 
 
6./  Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek 

módosításáról szóló …../2012. (……) önkormányzati rendelet 
 131/2012. 131/2/2012. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző  
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Nagy Hajnalka: Kérem, hogy a módosító előterjesztésben foglaltaknak megfelelően történjen meg a rendelet 
elfogadása. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet egy fordulóban történő 
elfogadásáról.  
 
191/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes 
szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …../2012. 
(…..) önkormányzati rendelettervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról.  
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 13 igen, 3 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja 18/2012. (V.22.) önkormányzati rendeletét az egyes szabálysértési tárgyú 
rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek módosításáról. 
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7./  A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 

rendelet módosítása 
 123/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.  
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Pál Tibor: Ez a jelzőrendszeres térítési díj az igazi kérdés, amiről már a bizottsági ülésen is szó volt. A bizottsági 
vitában világossá vált, hogy mivel a központi költségvetésből erre a feladatra már nincs normatíva 2012-től, így a 
célunk az, hogy valamilyen módon legitimáljuk ezt a tevékenységet, majd pályázat segítségével plusz 
forrásokhoz jussunk. Ahogy végigolvastam az előterjesztést összesen 130 ezer Ft-ról van szó, amit befizetnének 
az érintettek. Érdemes végiggondolni, hogy szabad-e egy ilyen rendszert megbolygatni egy ilyen minimális 
összeg miatt. Tudom, hogy az önkormányzat költségvetését nem hozza egyensúlyba. Azért, mert nincs a 
központi költségvetésben támogatása a cégnek, ezért most ilyen módon ráterheljük ezt az összeget az 
érintettekre? Nem tudom ezt támogatni.  
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, hogy amennyiben ezen múlik, tud-e változtatni az előterjesztésen?  
 
Formanek Gyula: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy viszonylag gyér az érdeklődés. Jelenleg minden 
érintett ingyen veszi igénybe a szolgáltatást. A rendelet elfogadása után is úgy tűnik, hogy nagy többségük 
továbbra is ingyen fogja kapni ezt a szolgáltatást. Valóban igaza van Képviselő úrnak, hogy lesznek olyanok, 
akiknek díjat kell majd fizetniük. A határozati javaslatok között szerepel az is, hogy szeretnénk, ha ezt a 
szolgáltatást jóval többen vennék igénybe, mint amennyien most igénybe veszik. Jelenleg 54 fő veszi igénybe, 
ezért javasoljuk egy erősebb kampány megkezdését, illetve annak vizsgálatát, hogy miként tudjuk még 
népszerűbbé tenni ezt a szolgáltatást. Nem azért tesszük ezt, hogy bevételeink származzanak, hanem azért, 
hogy minél többen férjenek hozzá ehhez a szolgáltatáshoz. Úgy véljük, hogy Ferencváros lakosságának, amely 
folyamatosan öregszik, biztos, hogy volna rá igénye. Korábbi kampányok nem voltak, feltehetően ezért gyér az 
érdeklődés, ezért érné meg az, hogy ezt a szolgáltatást teljes egészében az önkormányzat nyújtsa, ne pedig 
külső szolgáltatóval végezzük. A szolágáltatás, illetve a rendeletmódosítás ezt célozza. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet egy fordulóban történő 
elfogadásáról.  
 
192/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások módosításáról szóló …/2012. (…) rendelettervezetet 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról.  
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen, 4 nem, 1 
tartózkodás mellett megalkotja 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosításáról. 
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8./  Metró Áruház és környéke KSZT (II. forduló) 
 92/2012., 92/2/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nincs.  
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja 20/2012. (V.22.) rendeletét a Metró Áruház és környéke Kerületi 
Szabályozási Tervéről és Kerületi Építési Szabályzatáról. 
 
 
9./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések 

meghozatalára  
138/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.  
 
Pál Tibor: Egyszerre tárgyaljuk a gazdasági társaságokat? Az a javaslatom, hogy külön-külön tárgyaljuk őket.  
 
Formanek Gyula: Támogatom a felvetést, külön-külön tárgyaljuk a gazdasági társaságokat. Kezdjük a 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztés, és egyhangúan támogatta. A 
legkorrektebb és legjobban áttekinthető beszámolót láthatjuk. A bizottsági ülésen az fogalmazódott meg, hogy az 
egynapos sebészet nagyon szép bevételt termel a Kft-nél. A bizottsági ülésen megkérdeztük Igazgató urat, hogy 
ennek a bevételnek mekkora a kiadási oldala. A válasz az volt, hogy körülbelül ugyanannyi a kiadás, mint a 
bevétel, tehát önmagában ez egy jó tevékenység. Sajnálom, hogy nem kapott az elmúlt évben fejlesztési 
támogatást az intézmény. Amennyiben változások következnek be és az a bizonyos 213 millió Ft-os, majd 197 
millió Ft-os önkormányzati támogatás - amivel a cég ezt a tevékenységet végezni tudja - kikerül a Kft-ből, akkor 
milyen színvonalon tudja majd ellátni a feladatát? Igazgató úr jelezte a bizottsági ülésen, hogy erre különböző 
forgatókönyveket készítenek, de előbb utóbb vélhetően a szolgáltatás színvonalában történő csökkenést fogja 
eredményezni, hiszen ez egy olyan nagymértékű forráskiesés, amit nem tudnak saját forrásból finanszírozni.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft-
ről.  
 
193/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi éves beszámolóját 
elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 3.283 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az 
összeget helyezze eredménytartalékba. 
2./ felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon 
történő benyújtására és közzétételére. 
3./ a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 
jóváhagyja. 
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4./ megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2012. június 01-től 2013. 
május 31-ig 170 eFt + ÁFA /hó díjazással. 
5./ a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. módosított, egységes 
szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja. 
Határidő: 1., 3., és 5. pontok esetében 2012. május 17.  

4. pont 2012. június 01. 
2. pont: 2012. május 31. 

Felelős: 1., 3., 4. és 5. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester 
2. pont esetében dr. Kovács József ügyvezető igazgató 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: A Ferencvárosi Parkolási Kft. következik.  
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztés, és egyhangúan támogatta. Amikor 
a beszámolót tárgyaltuk, akkor még nem olvastuk Polgármester úr 139/2012. számú előterjesztését, ami 4 
pontból áll. A bizottság mind a 4 pontot támogatta. Korántsem hozta a cég azt a teljesítményt, amit elvártunk 
volna tőle 2011-ben. Látszik egy kiadás csökkentési szándék a 2012-es évre, ami nem hiszem, hogy olyan 
mértékű, hogy a jelenlegi problémákat kezeli. Az igazi probléma abból adódik, hogy miközben nőtt a parkolási 
terület, az önkormányzat számára mégsem egy nyereséges tevékenységről van szó, nem azt a mértékű 
nyereséget hozza a Kft., mint ami az eredeti cél volt. A parkolási rendszer nagyon átláthatatlanná vált. Igazgató 
urat kértük, hogy készítsen javaslatot egyrészt a kintlévőségek behajtásával kapcsolatban. Nem mondom, hogy 
nagyon együttműködő lett volna a bizottsággal. Támogatni tudom Polgármester úr négy pontos javaslatát, és 
várom Igazgató úr javaslatait is.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. Valóban a 
Ferencvárosi Parkolási Kft. tekintetében volt a legnagyobb vita. Látszik, hogy javítani kell a cég működésén, ez 
látszik Polgármester ú előterjesztéséből, amit a Gazdasági Bizottság is megtoldott még egy javaslattal. Reméljük, 
hogy nagyobb bevételt hoz a jövőben a Kft. az önkormányzatnak.  
 
Csárdi Antal: Amikor a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2011. évi eredményességét vizsgáljuk, akkor érdemes az 
elejével kezdeni. Volt egy közbeszerzésünk, aminek az eredményét most jól látjuk a számokból. Ha az akkori 
Igazgató úr, aki aláírta ezt a szerződést a Loux Kft-vel és az E-Kontroll Kft-vel, vette volna a fáradságot, és 
kalkulált volna, akkor most tisztán láthatnánk azt, hogy a Loux Kft. erre a nagy beruházási igényű feladatra 
mintegy 253 ezer Ft-os pénzeszközzel rendelkezett, illetve egy körülbelül 2 millió Ft-os követelésállománnyal. A 
másik cégnél pedig a pénzeszközállomány nem érte el a 8 millió Ft-ot és egy bő 100 millió Ft volt a 
követelésállománya. Mit olvasok ki ebből? Számomra az adatok alapján egyértelmű, hogy akkor, amikor 
vizsgáljuk ennek a cégnek a működését, akkor kijelenthetjük, hogy ezt a közbeszerzést eredménytelenné kellett 
volna nyilvánítani. Pontosan lehet látni, hogy összesen a két cég 5 millió Ft-os törzstőkével és ezzel a vagyonnal 
nem tudja a feladatot végrehajtani. Megítélésem szerint a hűtlenkezelés tényállása fennáll ennél a történetnél. Az 
önkormányzat fog-e ezzel kapcsolatban jogi lépéseket tenni? 
 
Fekete László: Nem kívánok reagálni.  
 
Hidasi Gyula képviselő kiment az ülésteremből.  
 
dr. Bácskai János: Nem tudom, hogy Csárdi úr mire alapozza, hogy a két cég nem tudta ellátni a feladatát és 
azt sem igazán értem, hogy a két cég törzstőkéje és vagyona milyen összefüggésben áll a feladatellátás 
megbízhatóságával. Úgy veszem észre a beszámolóból és az elmúlt másfél év üzemeltetéséből, hogy a 
Ferencvárosi Parkolási Kft. egyetlen percig sem szünetelt a kerületben. A cégek el tudták látni a feladatukat. Az, 
hogy milyen hatékonysággal, arról lehet vitatkozni, de azt kijelenteni, hogy nem tudták ellátni a feladatot, ez elég 
merész. Ennél már csak az nagyobb merészség, hogy a hűtlenkezelés tényállása fennáll. Vigyáznék ezzel a 
kijelentéssel, mert lehet, hogy lesz olyan személy, aki ezt kifogásolja és azzal a kéréssel fog Képviselő úr felé 
fordulni, hogy vonja vissza ezt a kijelentését vagy bizonyítsa be. Ennek a cégnek van Felügyelő Bizottsága és a 
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Felügyelő Bizottság megállapításai között sem, és egyetlen előterjesztésben sem láttam ehhez hasonlót. A 
következő napirendeknél is vitatkozhatunk arról eleget, hogy mennyire hatékony az egyes cégek működése, de 
ilyen merészt kijelentéseket tenni úgy gondolom, hogy csak megalapozottabb tények és érvek alapján lehet.  
 
Csárdi Antal: Olyan szinten átláthatatlan a parkolás ma Ferencvárosban, hogy könnyű eltévedni a cégek 
útvesztőjében. Amiket felolvastam azok nem a Ferencvárosi Parkolási Kft. adatai voltak, hanem a Kft. által a 
közbeszerzésen megbízott két cég adatai. Ma projektcégként ők a tulajdonosai a Ferencvárosi Parkolási Kft-nek. 
Rendelkezett-e az a cég arról, hogy a két megbízott Kft. beruházásokat végezzen el? A Képviselő-testület azért 
támogatta a közbeszerzés kiírását, mert az önkormányzatnak nem volt forrása arra a beruházásra, amit mi ettől a 
cégtől elvárunk. A 2010. december 31-i mérlegek alapján az a cég, akivel szerződést kötött a Ferencvárosi 
Parkolási Kft. nem rendelkezett megfelelő forrásokkal a szükséges beruházásokhoz, kvázi előre lehetett sejteni, 
hogy kudarcra van ítélve a történet. A Ferencvárosi Parkolási Kft-nek is kikértem a 2010. évi mérlegét, ez egy 3 
millió Ft-os törzstőkével rendelkező cég. Emlékszünk, hogy több száz millió Ft-os beruházásról beszéltünk és 
nem látom a forrást. Azt gondolom, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. vezetőjének olyan gondosan kellett volna 
eljárnia, hogy megvizsgálja azt, hogy az a cég, akivel szerződést kötött rendelkezik-e azokkal az anyagi 
forrásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a fejlesztéseket megtegyék. Ez a kérdés még fel fog merülni a 
következő előterjesztésnél és az interpellációnál is, de az állításom erre vonatkozott. Fontos, hogy ne keverjük a 
Ferencvárosi Parkolási Kft-t a Loux Kft-t és a BÖP Kft-t. Próbáltam tisztába tenni ezt a kérdést. Az állítom, hogy 
erre a közbeszerzésre reálisan elmondható lett volna, hogy érvénytelen, és most nem kellene éves szinten 580 
millió Ft+ÁFÁ-t kifizetni a Ferencvárosi Parkolási Kft-nek.  
 
Hidasi Gyula képviselő visszajött az ülésterembe.  
 
Pál Tibor: Visszakanyarodnék az átláthatatlanság kérdéséhez és elsősorban ahhoz a négy pontos javaslathoz, 
amit Polgármester úr megfogalmazott. Nagyon meglepett, hogy Igazgató úr nem kíván reagálni. Szívesen 
meghallgattam volna. A javaslatsor, amit vélhetően elfogadunk majd, egyik pontja az, hogy a következő 
képviselő-testületi ülésen Igazgató úr tegyen javaslatot a követeléskezelés leghatékonyabb módjára. Láthatjuk a 
beszámolóból, hogy nagyon nagy összeg az, ami kintlévőség. Tegnap Igazgató úr magatartása körülbelül azt 
sugallta, hogy ez nem az ő problémája, hanem az önkormányzaté. Ez az önkormányzat pénze, oldja meg az 
önkormányzat azt, hogy hogyan kívánja behajtani ezt az összeget. Az nagyon helyes, amit Polgármester úr 
megfogalmazott, hogy a szerződést módosítani kell a céggel, hogy ez ne az önkormányzat feladata legyen. 
Összességében a cég nem hozza azt az eredményt, amit elvártunk volna tőle. Az előző képviselő-testületi ülésen 
a 2011. évi beszámolóból is világosan kiderült mindez. Mindenki hallgat ebben a kérdésben, és mindenki 
csendben szavaz arról, ami ki van adva, de ettől még világosan látni kell azt, hogy a Kft. nem hozza a kívánt 
eredményt. Azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem rosszul jár az önkormányzat ezzel a tevékenységgel. Nagyon 
várom, hogy ebben az ügyben mi fog történni, szerintem nem volt egy szerencsés módosítás az, amikor önálló 
céget alapított erre a tevékenységre az önkormányzat.  
 
dr. Bácskai János: Először arra reagálnék, hogy mennyire volt szerencsés vagy nem szerencsés a módosítás. 
Ha visszapörgetjük az idő kerekét, akkor láthatjuk, hogy elég úttörő vállalkozásba fogott az önkormányzat, amikor 
a parkolást saját maga próbálta megoldani. Épp akkor „lábaltunk ki” egy közös BÖP Kft-nek nevezett cégből, 
amelynek a működésével szintén nem volt elégedett az akkori Képviselő-testület. Akkor azt a döntést hoztuk, 
hogy az akkori és jelenlegi törvényeknek megfelelően is egy olyan céget hozzunk létre a parkolásra, amelynek a 
bevétele teljesen az önkormányzat számlájára folyik be. Ennél átláthatóbbá már nem lehet tenni egy parkolási 
tevékenységet. Az, hogy ennek a cégnek a hatékonysága milyen, ahhoz el kellett telnie ennek a másfél évnek, 
hogy a tanulságokat levonjuk, de még mindig ott tartunk, hogy a saját cégünkről van szó, nem kell külső cégek 
hatására cselekedni. A kintlévőségekkel kapcsolatban az, hogy ennek a cégnek mennyi a jövedelmezősége, jól 
látható. Ez a kintlévőségek behajtásának hatékonyságától függ, hiszen az összes többi parkolási folyamatnál a 
tevékenység optimalizálása elég körülményes. Kiderült az elmúlt hónapok során, hogy úgy tűnik, hogy a 
kintlévőségek behajtása valamilyen oknál fogva nem áll érdekében a cégnek. Ezért születik egy olyan javaslat, 
hogy legyen egy olyan formáció, – mégpedig az önkormányzat - akinek érdekében áll a kintlévőségek behajtása. 
Jelenlegi ismereteim szerint veszteség még nem érte az önkormányzatot, hiszen minden forintról tudjuk, hogy 
honnan várható, hogy befolyjon. Legfeljebb időbeli késés lesz, de annak is megvan a maga pénzügyi 
megfelelősége, gondolok itt a kamatokra és egyéb díjakra.  
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Csárdi úr felvetésére reagálnék a közbeszerzéssel kapcsolatban. Most ki lehet jelenteni, hogy a közbeszerzést 
akkor eredménytelennek kellett volna nyilvánítani. Azt gondolom, ha megvizsgáljuk annak a döntésnek a 
körülményeit, akkor jól látható, hogy alapos és megfontolt döntést hozott az akkori városvezetés. Semmilyen 
ellenjelzés vagy dokumentum nincsen. Jó lenne tudni, hogy mire gondol Képviselő úr, amikor el nem végzett 
beruházásokat említ. Mi az, amit nem végeztek el azok a cégek, akikről említést tett. Az, hogy ezek a 
beruházások mennyiben befolyásolták a jövedelmezőséget, az továbbra sem világos, hogy milyen 
összefüggésben vannak.  
 
Csárdi Antal: Egyetlen beruházást mondanék, amit meg kellett volna valósítania a Ferencvárosi Parkolási Kft-
nek, ez pedig az órák kicserélése. Tudom, hogy változtak a jogi körülmények, de amikor a szerződést 
megkötöttük, akkor még nem tudtuk, hogy meg fognak változni. Érdemesnek tartanám visszanézni az 
előterjesztéseket abból az időből, hiszen egy elég részletes kimutatást kaptunk arról, hogy milyen beruházások 
szükségesek a parkolás felújításához. Emlékeim szerint ez az összeg 500 millió Ft és 1 milliárd Ft közé esett. Azt 
gondolom, hogy egy ilyen mértékű beruházáshoz joggal várható el egy bizonyos mértékű vagyoni önrész.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Ferencvárosi Parkolási Kft-ről. 
 
194/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg 
szerinti eredmény 9.374 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba. 
2./ felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon 
történő benyújtására és közzétételére. 
3./ a Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
4./ megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Parkolási Kft. 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2012. június 01-től 2013. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással. 
5./ a Ferencvárosi Parkolási Kft. módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja. 
Határidő:1., 3., és 5. pontok esetében 2012. május 17.  

4. pont: 2012. június 01. 
2. pont: 2012. május 31. 

Felelős: 1., 3., 4. és 5. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester 
 2. pont esetében Fekete László ügyvezető igazgató 

 (11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: A FESZOFE Nonprofit Kft. következik. Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. Köszönjük 
Igazgató úrnak a Kf. jó vezetését, hiszen sok veszteséges dologból nyereséget ért el.  
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
Igazgató úr sajnálatos módon nem volt ott a tegnapi bizottsági ülésen, de igazoltan volt távol, hiszen a Kén 
utcában segített. A beszámolónak van néhány táblázata, amit ajánlok mindenki figyelmébe. Az egyik a 4. számú 
táblázat, ahol a 2010. és 2011. évi átlaglétszámról és a bérről kapunk tájékoztatót. Érdemes megnézni, hogy a 
2010-es évben az átlag létszám 142 fő volt és az átlagbér 144 millió 900 ezer Ft. Átlagosan 102 ezer Ft az egy 
főre eső átlagbér. Ebből a táblázatból látható, hogy mindez 2011-ben - ha ugyanezt a számítást elvégezzük - 88 
ezer Ft-ra csökken. Ez egy olyan szám, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok. Ebből a táblázatból világosan 
látszik, hogy a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete forintban 2010-ben még 52.861 Ft volt, ez 
2011-re 46.500 Ft-ra csökkent. Ugyanezt lehet mondani a szellemi dolgozók esetében is, ahol még 69.500 Ft volt 
ez az összeg és 2011-re ez 63.264 Ft-ra csökkent. Ezek az adatok Igazgató úr által készített beszámolóból 
olvashatók. A beszámoló 6. oldalán olvasható, hogy a létszám alakulása az utolsó 3 évben a közfoglalkoztatottak 
esetében 2010-ben 242 fő volt, 2011-ben 227 fő, 2012-ben 91. A cég számára a következő évre célként 
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megjelölhető lenne, a vállalkozási tevékenység a bevételének növelése, ami nagymértékben visszaesett, közel 
20%-os a vállalkozási tevékenység visszaesése, tehát szorul ki a piacról, vagy nincs már piac. Ez nem a 
cégvezető és cég problémája, hanem a gazdasági helyzet letükröződése. Nagymértékben megnő az alapítótól 
kapott támogatás. Tudjuk, hogy ez a feladatokat is jelenti, de annál egy kicsit még bonyolultabb. Összességében 
azt gondolom, hogy a cég tevékenysége rendben van, ezek a számok érdekesen mutatják, hogy a 
közfoglalkoztatás valójában milyen minőséget képvisel a mai munkaerő-piacon.  
 
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúan támogatta. Köszönöm Igazgató úrnak, hogy az elmúlt másfél évben sikerült 
összeszednie egy romokban heverő céget. Örültem volna, ha Pál Tibor úr 2010 előttről is ajánlott volna nekünk 
táblázatokat, hogy nézzük át, mikor közbeszerzések nélkül 100 millió Ft-ok folytak ki a cégből. Ami a képviselő-
testületi irányítást illeti az a véleményem, hogy a cég munkája jól látható Ferencvárosban. Napi „szélmalomharcot 
vívnak” a feladatok ellátása tekintetében. Előre tudott lépni a kft. és a különböző cégen belüli feladatok és 
tevékenységek meghatározásával a működési költségeket sikerült leszorítani. Igazgató úr a „jó gazda 
gondosságával” ügyel a cég gazdálkodására és ez látszik a beszámolóból is.  
 
Sebők Endre: Az almát a körtével nehéz összehasonlítani. Ha a táblázatokból kiragadunk bizonyos cikkeket, 
akkor a mátrix összeomlik. Valóban kimutatja a bérek csökkenését a táblázat, de azt elfelejtik, hogy a cég bár a 
2010-es évben mínusz 37 millió Ft-ot realizált veszteségként, ennek ellenére a korábbi Képviselő-testület az 
ügyvezetőt sok millió Ft-os jutalomban részesítette, ami a bérjellegű kiadások között jelenik meg. Egy olyan 
bérezési rendszerből, ahol 70-80 ezer Ft-osak a magasnak számító bérek, és a minimálbér a jellemző, ott egy 
ügyvezetőnek adott nettó 3 millió Ft-os jutalom jelentősen torzítja az arányokat és a személyekre visszaosztott 
béreket. Ennyit a számszerűségekről.  
A közfoglalkoztatás rendszeréről Képviselő úr is ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy szinte évről évre változott. Itt 
ismét az alma és a körte esetéről beszélünk. 2010-ben közcélú foglalkoztatás zajlott, ami 2011-re megváltozott. 
2011-ben 4 órás foglalkoztatás, 3 hónapos munkaidő tartalommal zajlott. Ez nem túl szerencsés. Ez jelentős 
létszámot jelentett 212 főt, míg a 8 órás foglalkoztatás tizenegynéhány fővel történt 9 hónapon keresztül. Ezt 
felismerte az ország mostani vezetése és átállította a rendszert 8 órás foglalkoztatásra december 31-ig. Az idei 
évben ez 91 fővel zajlik, viszont a bérek itt is garantáltak. A közfoglalkoztatási minimálbér két kategóriával fut, 
egy 71 ezer Ft-os és egy 92 ezer Ft-os bérstoppal, mert ez a törvényi előírás.  
Nem szeretném méltatni az előző éveket, de a vállalkozási tevékenység bevételét emlegetni csak úgy lehet, ha a 
vállalkozási tevékenység kiadásait is emlegetjük. A vállalkozási tevékenység kiadásai jóval meghaladták a 
bevételeket 2010-ben. Hiába volt egy cég, aki 14 millió Ft-ot fizetett bizonyos papíripari termékgyártásért, ha ez a 
FESZOFE Kft-nek 28 millió Ft-jába került. Kérem, hogy a mérleg két oldalát nézzük. Ezektől a „kiváló” 
megrendelőktől megszabadult a Kft. Több olyan szolgáltató volt, akinek a szolgáltatásának nyomát csak 
számlákban találtuk meg, teljesítésben kevésbé. Nem véletlen, hogy egy vizsgálat lezajlott a Kft-nél 3 évre 
visszamenőleg. Kérem, minden aspektusból nézzék meg a dolgokat és igen, a vállalkozási tevékenység bevétele 
valóban visszaszorult, de a kiadásai is jelentősen visszaszorultak. Sajnos igaz, hogy szűkül a piac, ez 
vitathatatlan. A nyomdaiparban a digitális nyomdák térhódítása óta elég nehézkes dolga van a FESZOFE Kft-
nek. A varroda részleg a távol kelet térhódítása óta szintén nehézkes. Ne felejtsék el, hogy jelentős létszámú 
megváltozott munkaképességű dolgozó is van, akik szintén a könyvkötészetben és a varrodában is dolgoznak. 
Náluk mennyiségi és teljesítményi szinteket megkövetelni nagyon nehézkes, örülünk, hogy egyáltalán 
foglalkoztatni tudjuk őket. Évről évre sajnos az ő bértámogatásuk is csökken a produktivitásuk viszont fokozható.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a FESZOFE Kft-ről. 
 
195/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi éves 
beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény 35.813 eFt-os nyereséget mutat, a 
társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba. 
2./ felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon 
történő benyújtására és közzétételére. 
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3./ a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 
jóváhagyja. 
4./ a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. módosított, egységes 
szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja. 
Határidő: 1., 3., és 4. pontok esetében 2012. május 17., 

2. pont: 2012. május 31. 
Felelős: 1., 3., és 4. esetében dr. Bácskai János polgármester 

 2. pont esetében Sebők Endre ügyvezető igazgató 
 (13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: A Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. következik. Ennél a cégnél 2012. 
évi üzleti terv van csak, beszámoló még nincs.  
 
Hidasi Gábor: Az üzleti tervnél látszik az, amit a Kft. alakulásakor is mondtunk, hogy elég magas, 32 millió Ft-os 
működési költséggel működik a cég. Számunkra ez azt jelenti, hogy pont 32 millió Ft-tal kevesebb az a forrás, 
amit a kultúrára tud fordítani Ferencváros. A Ferencvárosi Művelődési Központnál ezt a feladatot el tudták 
végezni. Tudom, hogy ott is történtek személyi áthelyezések, de nem ekkora mértékűek. Az üzleti tervben meg 
vannak nevezve bizonyos események, és még a mai ülésen előkerülnek majd a nagyrendezvények is, mint téma. 
A cég a nagyrendezvényeket például miért ilyen későn terjeszti a Képviselő-testület elé? Két-három rendezvény 
már lassan le is zajlik, sőt egy rendezvényen már túl vagyunk, amit a cég támogat. Ezt utólagosan hogyan fogja 
finanszírozni a Kft.? Nonprofit cégről lévén szó a bevételek alakulását 17 millió Ft-ra állítja be a Kft. az egyéb 
vállalkozási tevékenységnél, de ezt mi még mindig keveselljük. A cégnek természetesen nem kell teljesen 
önállónak lennie, de ennél jóval magasabb bevételt kellene produkálnia. 
 
Kőrösi Zoltán: A személyi költségekre azt tudom mondani, hogy az Ferencvárosi Művelődési Központból és az 
önkormányzattól lettek átcsoportosítva ezek a költségek. Semmilyen növekedés nem történt a végösszegeket 
tekintve a tavalyi évhez képest. Ezek az összegek változatlanul kerültek át, tehát növekményről nincs szó. 
Tegnap is úgy tűnt, hogy Képviselő úr szem elől téveszti azt a tényt, hogy a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és 
Sport Nonprofit Kft. nemcsak nagyrendezvények szervezésével foglalkozik, hanem más tevékenységiköröket is 
ellát. Amennyiben nagyrendezvény szervező vállalkozás lenne, úgy gondolom, hogy helyén való lenne az a 
megjegyzés, amit Képviselő úr tett, azonban nem ez a helyzet. Az egyéb tevékenységikörök ellátására is vannak 
részben személyi költségek, részben feladatok.  
Hogy miért most kerül a Képviselő-testület elé a nagyrendezvény tervezet? Erre azt tudom felellni, hogy nem 
érzem illetékesnek magam a válaszadásra, tekintve hogy már az előző képviselő-testületi ülésre is elkészült, de 
akkor visszavonásra került, általam nem látott okok miatt. Egyébként rosszul számolt Képviselő úr, egy 
rendezvény zajlott le eddig nagy sikerrel a Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivál. A többi rendezvénynek pedig 
remélem, hogy Önnel együtt örülünk majd. 
 
dr. Bácskai János: Annyival egészíteném ki, hogy minden Képviselőtársamat és itt megjelentet szeretettel 
várunk a Tavaszi Fesztivál programjaira. Remélem, hogy a meghívók már meg is érkeztek.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport 
Nonprofit Kft-ről.  
 
196/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
2./ a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági 
ügyrendjét jóváhagyja. 
Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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Formanek Gyula: A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. következik.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. Felhívtuk 
Igazgató úr figyelmét, hogy a 0 Ft-os nyereségnél kicsit jobban profitálhatna a cég a következő évben.  
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. Ez az 
egyik olyan cég, amelyik nem kap önkormányzati támogatást. A tevékenységét alapvetően jól végzi és külön 
kiemeltük a jogsegély szolgálati tevékenységét. Jó lenne, ha a következő évben az önkormányzat számára még 
valami hasznot is hozna azon túl, hogy önmagában jól működik.  
 
Lászay János: Köszönöm az egész éves támogatást. A cél az, hogy ebben az évben az eredmény a 
korábbiakkal ellentétben pozitívra forduljon.  
 
Formanek Gyula: Igazgató úr roppant udvarias. Megköszönte azt a támogatást, amit nem kap. Kérdés, 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft-ről.  
 
197/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a 
mérleg szerinti eredmény -6.214 eFt-os veszteséget mutat, ennek elszámolása az eredménytartalék terhére 
történik. 
2./ felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon 
történő benyújtására és közzétételére. 
3./ a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
4./ megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-000081) a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető 
Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2012. június 01-től 2017. május 31-ig 55 eFt + ÁFA /hó díjazással. 
Határidő: 1., és 3. pontok esetében 2012. május 17.  

4. pont 2012. június 01. 
2. pont: 2012. május 31. 

Felelős: 1., 3., 4. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester 
2. pont esetében Lászay János ügyvezető igazgató 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. következik. A SEM IX. Zrt-be való beolvadása miatt együtt 
tárgyaljuk a SEM IX. Zrt-vel.  
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Pál Tibor: Kétségtelen, hogy a legbonyolultabb céggel állunk szemben. Tegnap a bizottsági ülésen arra kértük 
Igazgató urat, hogy készítsen mára egy táblázatot arról, hogy milyen támogatásokat kap az önkormányzattól a 
különböző szerződések keretében a Zrt. Ezt megkaptuk, köszönöm. Világos és átlátható lett a dolog. Azért 
kértem egy ilyen táblázatot, mert az elmúlt évben sok feladatot helyeztünk át a SEM IX Zrt-hez. Jó lenne látni egy 
induló és egy mostani helyzetet. Remélem 2012-ben kevesebb önkormányzati támogatással kell ezeket a 
tevékenységeket végezniük. Nagyrészt az, amit itt elvégeznek, nem feltétlenül kell, hogy a cégnél legyen, hiszen 
tudomásul vesszük azokat a döntéseket, amik már megszülettek. A felsorolásból látszik, hogy ezeknek a 
tevékenységeknek a nagy része olyan tevékenység, aminek nem biztos, hogy a cég keretében kellene 
működniük, miközben az is látszik épp a táblázatban, hogy a hagyományos tevékenység, amire az önkormányzat 
létrehozta a Zrt-t, teljes mértékben kiszorul. Sok minden mással töltöttük fel a céget. Ma már 70 fő az, akit a SEM 
IX. Zrt. foglalkoztat, így egyre inkább kikerül az önkormányzat felügyelete alól még akkor is, ha van Felügyelő 
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Bizottsága és Igazgató Tanácsa. Egyre nagyobb összeg kerül ki az önkormányzat közvetlen felügyelete alól, ezt 
én nem tartom jónak.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft-ről és a 
SEM IX. Zrt-ről.  
 
198/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg 
szerinti eredmény -7.697 eFt-os veszteséget mutat. 
2./ felhatalmazza a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját a 2011. évi éves beszámoló Cégbíróságon 
történő benyújtására és közzétételére. 
Határidő: 1. pont: 2012. május 17.  

2. pont: 2012. május 31. 
Felelős: 1. pont dr. Bácskai János polgármester 

2. pont: Vörös Attila vezérigazgató 
(13 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
199/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 2011. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg 
szerinti eredmény 296 eFt-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba. A 
kamatozó részvények utáni kamat kifizetéséről lemond. 
2./ Felhatalmazza a vezérigazgatót a 2011. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő 
benyújtására és közzétételére. 
3./ A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
4./ Megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-000081) a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2012. június 01-től 2013. május 31-ig 150 eFt + ÁFA /hó díjazással. 
5./ A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. módosított, egységes szerkezetű Felügyelő Bizottsági ügyrendjét jóváhagyja. 
Határidő:  1., 3., és 5. pontok esetében 2012. május 17.  

4. pont 2012. június 01. 
2. pont: 2012. május 31. 

Felelős:   1., 3., 4. és 5. pontok esetében dr. Bácskai János polgármester 
2. pont esetében Vörös Attila vezérigazgató 

(13 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
10./  Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évi beszámolójának és 2012. évi üzleti 

tervének elfogadására 
 134/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Mezey István képviselő 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Mezey István: Meglehetősen kevés szó esik a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft-ről, aminél egy komoly 
változás ment végbe 2011-ben, talán egy dolog nem változott, a neve. Elég súlyos terheket hordoz ez a név. A 
parkolási tevékenységhez már semmi köze nincs a Kft-nek. Tavaly augusztusban a vezetőségben is változás 
történt, és kizárólag követeléskezeléssel foglalkozik a cég. Az előző napirendek során elhangzott a 
követeléskezelés problematikája. A cég a 3 tulajdonos önkormányzat közös követeléseit kezelte 2010. december 
31-ig. Mindig megjelenik valamilyen követeléskezeléssel kapcsolatos probléma. Például a tavalyi évben a 
jogszabályi környezet is kedvezőtlenül változott a követeléskezelés szempontjából. Az Alkotmánybíróság tavaly 
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hozott döntése alapján 17.000 ügyben kellett visszavonnia a BÖP Kft-nek a követelését. Ez nagyon nagy 
ügyállomány. Komoly eredménynek tartom azt, hogy a jelenlegi cég képes szintén önkormányzati támogatások 
nélkül működni és a követelésekből fenntartani magát. Ez a 2012-es évben is elvárás a céggel szemben. 
Remélem, hogy némi profitot is termel majd mindhárom tulajdonos számára. Amiben az Önök segítségét kérem, 
az egy felhatalmazás, amely alapján a Taggyűlésben képviselhetem a ferencvárosi érdekeket és el tudom 
fogadni a 2012. évi tervet. Kérem még a támogatásukat Ferencvárosban jelenleg keletkező követelésekkel 
kapcsolatban is, hiszen ezeknek a hatékony kezelésére minden eszköz megvan a Budapesti Önkormányzati 
Parkolási Kft-ben. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az „A” határozati javaslatról.  
 
200/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapesti Önkormányzati 
Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi éves pénzügyi beszámolóját és 2012. évi üzleti tervét 
jóváhagyja. 
Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: Mezey István képviselő 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
11./  Interpelláció Ferencváros Önkormányzat parkolási feladatellátásának pénzügyi eredménye 2011-

ben tárgyában – Interpellációra adott válasz 
 116/2012., 116/2/2012. sz. előterjesztések  
  Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 
         dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Előterjesztőket kérdezem, van-e kiegészítenivalója?  
 
Csárdi Antal: Köszönöm, nincs. 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nekem sincs.  
 
Formanek Gyula: Csárdi úr elfogadja az interpellációra adott választ?  
 
Csárdi Antal: Amennyiben külön-külön kellene döntenem a kérdésekről, akkor volna olyan válasz, amit 
elfogadnék. Engedje meg Polgármester úr, hogy egyetlen dolgot kiemeljek a válaszából, ami lényeges lehet. Azt 
írja, hogy a parkolásból származó eredményeket nem lehet objektív alapon egységes szempontok szerint 
vizsgálni. Azt gondolom, hogy a 2012. évi költségvetés, ami feladatalapú tervezésen nyugszik, az azt mutatja, 
hogy lehet. Ha a parkolást, mint feladatot nézzük, akkor a parkolás eredményességéből le kell vonni a Közterület-
felügyelet erre fordított költségeit. Ez mintegy 20 millió 100 ezer Ft, amit a tavalyi évben erre költöttünk. Ezért 
kaptam vélhetően más eredményt. Azt gondolom, hogy bár látok kezdeményezéseket erre, nem látom a 
megoldást Polgármester úr válaszában, ezért nem tudom elfogadni a választ. 
 
dr. Bácskai János: A tervezhetőséggel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ha bárki két-három 
hónapra előre meg tudja mondani, hogy hány parkolási esemény tervezhető, akkor azt alapul véve jobban tudunk 
tervezni. Körülbelül ezen áll vagy bukik a tervezhetőség, hogy mennyi lesz a pakolási esemény. Képviselő úr 
dilemmáját pedig úgy lehet a legjobban feloldani, hogy egy kérdést kell feltenni, nem többet.  
 
Formanek Gyula: Mivel Csárdi képviselő úr nem fogadta el Polgármester úr válaszát, ezért a Képviselő-testület 
dönt a válasz elfogadásáról. Kérem, szavazzunk az interpellációra adott válasz elfogadásáról.  
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201/2012. (V.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2/2012. sz. - 
Ferencváros Önkormányzat parkolási feladatellátásának pénzügyi eredménye 2011-ben tárgyában született 
interpellációra adott válasz című - előterjesztést elfogadja.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
12./  Javaslat a Parkolási Kft. tevékenységével összefüggésben szükséges döntések meghozatalára 
 139/2012. 139/2/2012. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?  
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: Kiosztásra került egy módosító javaslat. Előterjesztőt kérdezem, hogy befogadja-e? 
 
dr. Bácskai János: Igen, befogadom.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a módosító javaslattal együtt 
egyhangúan támogatta. 
 
Csárdi Antal: A Gazdasági Bizottság ülésén én is jelen voltam, amikor beszéltünk erről az 5. határozati javaslati 
pontról. A bizottsági ülésen rákérdeztem, hogy milyen elképzelési vannak ezzel kapcsolatban Igazgató úrnak. 
Nagyon egyenes választ adott, mégpedig hogy, a parkoló díjak emelését tartja üdvözítő megoldásnak. Ennek 
következtében azt kérem, hogy az 5. határozati javaslati pontról külön szavazzunk.  
 
Kandolka László: Ha Képviselő úr olvasta az előterjesztést, akkor tudná, hogy arról szól, hogy készítsen tervet a 
Kft. A tervből fog kiderülni, hogy hogyan akarjuk növelni a díjat. Ha megvan a terv, akkor látjuk, hogy mire lehet 
majd számítani.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat első négy pontjáról.  
 
202/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Ferencvárosi 
Parkolási Kft-nél az alábbi költségracionalizálási intézkedéseket, és felkéri az ügyvezetőt, hogy azok 
végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

- A jelenlegi 16 fős alkalmazotti létszám 6 fővel történő csökkentése. 
- A csökkent létszámú alkalmazotti létszámra tekintettel a teljes apparátus Lónyay utcai helyiségbe történő 
átköltözése 
- Átköltözést követően a Bakáts utcai iroda Önkormányzat részére történő visszaadása 
- A Csarnok téri parkoló üzemeltetésének megszűntetése 

Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: Fekete László ügyvezető igazgató 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy ügyvédi irodáktól ajánlatok bekérésével, a Polgármesteri Hivatal által történő feladatellátás költségeinek 
felmérésével, valamint a Böp Kft-vel történő tárgyalások folytatása útján vizsgálja meg a követeléskezelés 
leghatékonyabb módját, és az eredmények alapján tegye meg annak érdekében a szükséges lépéseket. 
Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



 21

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy az 1. pontban meghatározott racionalizálási intézkedések, illetve 2. pontban foglaltak végrehajtását 
követően terjessze a Képviselő-testület elé a Parkolási Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását. 
Határidő: 2012. júniusát követő első testületi ülés 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-3. pontokban 
foglaltakkal összefüggésben szükséges átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a 
közszolgáltatási szerződés módosítását követő költségvetési rendelet módosításakor intézkedjen. 
Határidő: Ferencvárosi Parkolási Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását követő költségvetési rendelet 
módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 5. pontjáról.  
 
203/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
5.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármester urat, 
hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel a Kft. bevételei növelési lehetőségeit részletező intézkedési terv 
készíttetéséről, és annak a Képviselő-testület júniusi ülésére történő előterjesztéséről gondoskodjon.  
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
13./  Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok megállapítására 
 135/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?  
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
204/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok megállapításáról 

 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatait az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
421100 Út, autópálya építése 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
691002 Egyéb jogi tevékenység 
811000 Építményüzemeltetés 
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813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 
841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása 
841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása 
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása 
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842428 Bűnmegelőzés 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
854318 Tankönyv- és jegyzettámogatás 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 
862211 Járó betegek gyógyító szakellátása 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása 
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889913 Nappali melegedő 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
889929 Utcai szociális munka 
889931 Családi pótlék 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
889969 Egyéb speciális ellátások 
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
205/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a szakfeladat változások a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezettetéséről. 
Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
14./  A 2011. évi meghívásos és nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázati felhíváson 

részt vevő alapítványok beszámolóinak elfogadása 
 136/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?  
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs, kérem az elfogadásukat támogassák. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. Az 
előterjsztésben szereplő Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány időközben beadta az elszámolását, így ez is 
elfogadható.  
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Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
206/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
2011. évben a 146/2011. (IV.19.) számú határozata alapján támogatásban részesített, alábbi Alapítványok 
beszámolóit: 

 
Kltgv. sor 

 
Szervezet, magánszemély neve 

Támogatás 
2011 

(bruttó Ft) 
3673 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 1.000.000,- 
3673 Garabonciás Alapítvány 1.200.000,- 
3673 Stúdió K Alapítvány 1.900.000,- 
3673 Musicalvarázs Alapítvány 1.000.000,- 
Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
166/2011. (V.18.) számú határozata alapján támogatásban részesített alábbi Alapítványok beszámolóját: 

 
Kltgv. sor 

 
Támogatott megnevezése 

Támogatás 
2011 

(bruttó Ft) 
 

3673 
 
Amadé Zenei Alapítvány 

 
240.000 

 
3673 

 
Bakelit Multi Art Center Alapítvány 

 
200.000 

 
3673 

 
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány 
 

 
280.000 

Határidő: 2012. május 17.    
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
403/2011. (XII.22.) számú határozata alapján támogatásban részesített alábbi Alapítványok beszámolóját: 

 
Kltgv. sor 

 
Szervezet, magánszemély neve 

Támogatás összege 
2011 

(bruttó Ft) 
3673 Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány 300.000 
3673 MIMOSZ Alapítvány 100.000 
Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
15./  A 2011. évi civil - és társadalmi szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 

alapítványok beszámolóinak elfogadása 
 133/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?  
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Formanek Gyula: A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány időközben teljes körűen elszámolt, tehát az ő 
beszámolójukat is el lehet fogadni.  
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
 
 
 
207/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
202/2011. (VI.01.) számú határozata alapján támogatásban részesített, alábbi Alapítványok beszámolóit: 
 

 
Kltgv. sor 

 
Szervezet, magánszemély neve 

Támogatás összege 
2011 

(bruttó Ft) 
3716 Tiéd Lehet a Világ Alapítvány 300.000 
3716 Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány 200.000 
3716 A rák ellen, az emberért, a holnapért Társadalmi 

Alapítvány 
200.000 

3716 Kézenfogva Alapítvány 200.000 
3716 Peter Cerny Alapítvány 400.000 
3716 Szent Rafael Caritas Alapítvány 150.000 
3716 Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 100.000 
Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
16./  A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 

Alapítványok pályázatainak elbírálása 
 125/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: A tegnapi Humán Ügyek Bizottságának üléséről érkezett egy kivonat. A kivonatban foglalt 
javaslattal együtt kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.  
 
Illyés Miklós: A tegnapi bizottsági ülésen rögzítettük az ott elhangzottakat. Ennek megfelelően minden képviselő 
asztalára került ez a kiegészítés. Kérem, támogassák.  
 
Görgényi Máté képviselő kiment az ülésteremből.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról a kiegészítésnek 
megfelelően. 
 
208/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,- hogy a 
Képviselő-testület 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 3421. számú sora 
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terhére a kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson résztvevő Alapítványokat az 
alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja: 

 
sorszám 

 
pályázó neve 

 
program címe 

pályázott  
összeg 

Támogatás összege 
2012  

(bruttó Ft) 
 

1. 
Bakáts 

Alapítvány 
Összművészeti 
programsorozat 

 
1.500.000.- 

 
0 

 
 

2. 

 
 

Garabonciás  
Alapítvány 

A 2012. év május-december 
időszak kulturális 

tevékenységének támogatására 

 
 

1.500.000.- 

 
 

1.000.000 
 

 
3. 

 
Musicalvarázs 

Alapítvány 

Színházi előadások 
ferencvárosi 

nyugdíjasoknak az FMK-ban 

 
1.300.000.- 

 
700.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 

Orkesztika  
Alapítvány 

A 100 éves hagyományú Dr. 
Dienes Valéria által 1912-ben 

létrehozott magyar 
Mozdulatművészeti Iskola – az 

Orkesztika Iskola Jubileumi 
programjai. Kiemelten a Magyar 
Mozdulatkórus megmozdulásai 

és az ünnepi megemlékezések a 
IX. kerületben zajló 

eseményeken. 

 
 
 
 
 

 
600.000.- 

 
 
 
 
 
 

400.000 

 
 
 

5. 

 
Ars Nova Sacra 
Énekegyüttes 

Alapítvány 

Händel: Messiás című 
oratóriumának előadása az 
Örökimádás templomában 

 
420.000.- 

 
400.000 

 
6. 

 
Bakelit Multi Art 

Center Alapítvány 

V. Diploma nélkül 
képzőművészeti kiállítás és 

fesztivál 

 
1.000.000.- 

 
300.000 

 
 

7. 

 
2B Kulturális és 

Művészeti Alapítvány 

2B Galéria képzőművészeti 
kiállításai 2012májusa és 

decembere között 

 
 

1.450.000.- 

500.000 

 
8. 

Gyógyfoglalkoztatásé
rt Alapítvány 

Tárt kapuval a Ferencvárosban 
 

993.700.- 500.000 

 
 
 

9. 

 
 
 

OFF Alapítvány 

Az OFF Alapítvány táncszínházi 
beavató programja ferencvárosi 

középiskolák diákjai számára 

 
644.160.- 

 
600.000 

Összesen: 9.407.860.- 4.400.000 
2.) Felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett 
pályázaton nyert Alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. 
évben megítélt támogatási összeg folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a pályázó a 
2011. évben kapott támogatási összeggel elszámolt. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(Nem szavazott: Görgényi Máté képviselő.) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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17./  A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 

Alapítványok pályázatainak elbírálása 
 140/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Ehhez az előterjesztéshez is érkeztek a bizottság által javasolt összegek. A bizottság 
javaslata lapján, kérem, hogy támogassák a javaslatot. Kérdés, észrevétel?  
 
Illyés Miklós: A 8 db alapítványnak a támogatását tartalmazza az Önök előtt lévő kivonat, amit tegnap a Humán 
Ügyek Bizottságának ülésén egyhangúlag támogattunk. Kérem, ennek megfelelően támogassa a Képviselő-
testület is.  
 
209/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,- hogy a 
Képviselő-testület 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletének 3922. számú sor 
terhére az alábbi alapítványok pályázati céljainak támogatására az alábbi táblázatban meghatározott összegeket 
biztosítja: 

 
sorszám 

 
pályázó neve 

 
program címe 

pályázott  
összeg 

Támogatás 
összege 2012  

(bruttó Ft) 
 

1. 
Ferencvárosi 
Cseperedők 
Alapítvány 

 
„Egészséges indulás”. 

 
240.000.- 

 
0 

 
 
 
 

2. 

 
 
 

Horizont Szociális 
Alapítvány 

Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága (FESZGYI), 
Családsegítő Központ és 

Gyermekek Átmeneti 
Otthonának táboroztatása. 

 
 

562.000.- 

 
 

480.000 
 

 

 
 
 

3. 

 
 

Szent Rafael  
Caritas  

Alapítvány 

 
Ferencvárosi hajléktalanok, 
szenvedélybetegek, egyéb 
nehéz élethelyzetben lévők 

pszichoszociális  
gondozása. 

 
 

200.000.- 

 
 

160.000 
 

4. Lélekkel az 
Egészségért  
Alapítvány 

Lélekkel az egészséges 
Ferencvárosért. 

 
880.000.- 

 
180.000 

 
 

5. 
Kaptár Alapítvány az 

Óvodás  
Gyermekekért 

„Családi Egészségnapok”.  
85.000.- 

 
0 

 
 
 
 

6. 

 
 

A Rák ellen, az 
emberért, 

a holnapért! 
Társadalmi 
Alapítvány 

„Az EGÉSZSÉG érték” 
Egészségnevelést támogató 
modell program 
óvodapedagógusok, 
általános iskolai 
pedagógusok, középiskolai 
pedagógusok és gondozási 
központok vezetői részére. 

 
 

507.000.- 

 
 

200.000 
 
 
 
 

7. Kompánia  
Alapítvány 

Tolerancia fejlesztés  
az iskolában 

234.000.- 0 

8. Kicsi szív  
Alapítvány 

Együtt a boldog  
gyermekekért 

614.000.- 540.000 
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Összesen:   3.322.000.- 1.560.000 
2./ Felkéri a Polgármester urat gondoskodjon a támogatási szerződések aláírásáról. 
Határidő: 2012. június 30.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(Nem szavazott: Görgényi Máté képviselő.) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
18./  Közoktatási intézmények telephelyeit érintő döntések meghozatala 
 126/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Görgényi Máté képviselő visszajött az ülésterembe.  
 
Pál Tibor: Fontosnak tartom ennél és a következő napirendnél is elmondani, hogy valójában az történik, hogy a 
parlamentben nem merte senki szóvá tenni, hogy elveszik az önkormányzatoktól az oktatási intézményeket, most 
mégis megpróbáljuk valahogy az oktatáshoz szervesen kapcsolódó ingatlan részeket és funkciókat elvenni az 
állam elől. Jelzem, hogy ezzel az történik, hogy a gyerekek elől vesszük el ezeket a létesítményeket. Maga az 
előterjesztés azt üzeni számomra, hogy minden olyan elemet, ami valamilyen színességet ad az oktatásnak, azt 
most folyamatosan lefaragjuk. Ez a Domino Általános Iskola történetével kezdődött. Megint ugyanaz történik, 
hogy tovább fogjuk faragni az intézményeket. Ennek az egyik eleme, hogy a Weöres Sándor Általános Iskola 
drámapedagógiai kabinetjét megszüntetjük, mert szükségünk van rá. Mindkét előterjesztésben az olvasható, 
hogy a szabadidős sport támogatása az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik, ezért 
indokolt az uszoda és a jégpálya iskolától való elvétele és ugyanezért indokolt a Leövey Klára Gimnázium Vendel 
utcai tornacsarnokának odaadása. Miért nem egy „csomagban” csináljuk az egészet? Vagy mindent elveszük, 
vagy mindent odaadunk. A sport az, ami az elmúlt 20 év eredménye volt, hogy helyben lehetett olyan 
specialitásokat bevonni, ami egy kicsit színesítette az önkormányzat életét. Azt gondolom, hogy mindkét javaslat 
erről szól és szerintem ez rossz irány. Értem, hogy a parlamenti döntések következtében ezeket a döntéseket itt 
helyben is meg kell hozni.  
 
dr. Bácskai János: Eddig értettem Képviselő úr felvetéseit, de most nehezen tudtam követni, az utolsó 10 
mondatot, pedig nem is értettem. Gondolom, az előterjesztő majd részleteiben rá tud világítani.  
 
Formanek Gyula: Az én véleményem is az, hogy Képviselő úr nem értette az előterjesztést. Mindkét iskola 
nevelőtestülete értette, mert az egyik iskolában megtapsolták a kezdeményezést akkora volt a pozitív 
fogadtatása. Merészség lenne azt mondani, hogy egy iskola a gyerekek ellen cselekszik vagy egy tanár a saját 
munkahelye ellen. Hozzá kell tennem, hogy az összes olyan szakértő és érintett véleményét kikértük ezeknél az 
átalakításoknál, akik ebben az átszervezésben érintettek voltak. A Főváros, a szakszervezetek, 
diákönkormányzatok is hozzájárultak az átszervezéshez, nemcsak a nevelőtestületek. 
 
Csárdi Antal: Egy számomra fontos kérdés merült fel. Az elmúlt hónapban volt egy nyilatkozat kormányzati 
körökből, ahol azt mondták, hogy azokat a próbálkozásokat, amik arról szóltak, hogy megpróbálják a társasházzá 
való átalakítást, azokat peres úton próbálják megakadályozni. Ennek mennyire valós az esélye?  
 
Formanek Gyula: Nem tudom hol hallotta ezt Képviselő úr, de megvan a véleményem a különböző 
médiakampányokról. Az, hogy ez az egész teljesüljön, ahhoz az is kellene, hogy a vagyontárgyak államosításra 
kerüljenek. Erről sem született még döntés. Várjuk azokat az alacsonyabb rendű jogszabályokat, amik a 
kormányhatározatnak megfelelően az intézményekben folyó szakmai munka állami kézbe vételéről szólnak. Ez 
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körülbelül 28 db végrehajtási rendelet. Ha ezek megszületnek, akkor lehet majd látni, hogy a vagyontárgyak, 
illetve a vagyontárgyakhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatokkal mi lesz. Természetesen az a szakmai munka, 
ami ezekben az intézményekben folyni fog, hogy hogyan kerül ellátásra, kinek milyen feladata lesz ebben, azt 
még nem látni. Amennyiben az önkormányzat lehetőséget kap, akkor élni fogunk azzal, hogy ezekben az 
intézményekben, illetve az itt folyó munkában feladatot végezhessünk. Ezek az előterjesztések épp ezt próbálják 
szolgálni. 
 
dr. Bácskai János: Bármennyire is furcsán hangzik, mi egy kisebb közösség érdekét kell, hogy képviseljük és 
adott esetben szembe kerülünk az állammal. Azt gondolom, hogy mérlegelni kell, de a kisebb közösség érdekei 
miatt akár az is előfordulhat, hogy adott ügyben pereskedünk az állammal. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a határozati javaslatokról.  
 
210/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyi alapítói 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
1. a tulajdonában álló, Budapest IX. kerület Lobogó utca 1. szám alatti ingatlanát társasháztulajdonná alakítja és 
elfogadja a társasház alapító okiratát a 126/2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint, valamint 
2. felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a társasház alapításának a földhivatalba történő 
bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János Polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
211/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyi alapítói 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
1. a tulajdonában álló, Budapest IX. Kerület Toronyház utca 21. szám alatti ingatlanát társasháztulajdonná 
alakítja és elfogadja a társasház alapító okiratát a 126/2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint, 
valamint 
2. felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a társasház alapításának a földhivatalba történő 
bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János Polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
212/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyi alapítói 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
1. a tulajdonában álló, Budapest IX. kerület Mester utca 19. szám alatti ingatlanát társasháztulajdonná alakítja és 
elfogadja a társasház alapító okiratát a 126/2012. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerint, valamint 
2. felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a társasház alapításának a földhivatalba történő 
bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
 
 



 30

19./  Közoktatási intézmények átszervezése Ferencvárosban 
 129/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Csárdi Antal képviselő kiment az ülésteremből.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról.  
 
213/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Dominó Általános Iskola megszüntetéséről 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a 
Dominó Általános Iskolát az alábbiak szerint megszünteti: 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 11. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Kormányrendelet 14. § (2)-(3) bekezdése alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki. 

 
1.) Az intézmény elnevezése: DOMINÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
  Székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 
 
2.) Megszüntető szerv neve: 
  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
3.) A megszüntetés módja:  

Általános jogutódlással történő átalakítás. Az intézmény beolvad a József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe. 
 

4.) A megszüntetés oka: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott 408/2011. 
(XII. 22.) számú határozattal fogadta el hatásvizsgálat alapján, a közfeladat más módon, más 
szervezetben hatékonyabban teljesíthető. A megszüntetett intézmény feladatát a jogutód intézmény 
veszik át. 

 
5.) A közfeladat jövőbeni ellátása: 

Az intézmény alapfeladatát 2012. július 01-től a József Attila Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) látja el. 

 
6.) A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Ingatlan: 37.395 hrsz. alatt felvett ingatlan. 
Ingó: Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
A hatályos jogszabályok (helyi vagyonrendelet) szerint az önkormányzat gyakorolja. 
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7.) Közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezések: 

Engedélyezett álláshely: 2012. június 30.  39 (25+14) 

Engedélyezett álláshely: 2012. július 01.       0 

A beolvadás eredményeképpen 2012. július 01-jei hatállyal: 

A dolgozók átkerülnek a jogutód József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménybe, ahol közalkalmazotti jogviszonyuk jogfolytonos marad mindaddig, amíg a József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatarányos létszámkerete indokolja. 

 

A tanulók elhelyezése a jogutódintézményben változatlan feltételekkel folyamatos. A megszűnő 
intézmény jogait és kötelezettségeit a jogutód intézmény veszi át. 

8. ) A kötelezettségvállalás utolsó időpontja: 2012. június 30. 

 
Záradék: A Dominó Általános Iskola megszüntető okiratát a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2012. (V.17.) számú határozatával 2012. július 01-jei hatállyal 
hagyta jóvá. 

 
Budapest, 2012. május 17. 

       dr. Bácskai János 
          polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
214/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a 
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) számára - a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/8/1997.  
(IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 
121/2006. (IV. 11.) számú, a 268/2/2006. (IX. 14.) számú, a 268/2008. (VIII. 27.) számú, a 307/2009. 
(IX. 02.) számú, a 273/2011. (IX. 21.) számú, a 214/2012. (V.17.) számú határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: OM 034 943” 
 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást, valamint az alapfokú művészetoktatást.” 
 

5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
7. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. Évfolyamainak száma: 
 
 Általános iskolában 

Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola 
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos osztály  

 /Az átlaglétszámnál alacsonyabb osztálylétszámokkal működik./ 
 
Művészeti iskolában 
- 2 előképző évfolyam 
- 6 alapfokú művészeti évfolyam 
 

Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől, kifutó 
rendszerben megvalósuló képzésben: 

 
KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Képzőművészet: 
- grafika 
- festészet 
Iparművészet: 
- kézművesség 
 
SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
- Színjáték 
- Bábjáték 

 TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
- néptánc 

 
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. számú 
melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben: 
  

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgy:  
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
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Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat  
 
SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
 
Színjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig) 
Főtárgy: dráma és színjáték 

 
Bábjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig) 

 Főtárgy: bábjáték 
 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
 
Néptánc tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig) 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)” 
 

8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
10. Alaptevékenysége 

 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ágban 
- iskolai könyvtár működtetése 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 

integrálható 
- értelmi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzd, 
valamint 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. Mester 
u. 67. szám alatti (37.982/1 hrsz. alatt felvett) ingatlan, melyből a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Központ a földszinten 262  m2-t, az első emeleten  145  m2-t (szakszolgáltató), valamint a 
negyedik emeleten 94  m2-t  (szakmai szolgáltató) használ önállóan, és mindazon eszközök, amelyeket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerinti mérleg 
tartalmaz.” 
  

10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.” 

 
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 

 
12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási 
viszony keretében alkalmazza.” 

 
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 
 
14. Jelen Módosító Okirat 2012. július 01. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május 17. 

dr. Bácskai János  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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215/2012. (V.17.) sz. 
Határozat 

Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a 
Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - Ferencvárosi 
Nevelési Tanácsadó (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) elnevezéssel létesített, jelenlegi nevén 
Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ (1095 Budapest, Mester u. 67.) 
számára –a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában 
megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és 
a 74/1999. (II. 23.) számú, a 165/2000. (III. 28.) számú, az 552/2001. (XII. 18.) számú, a 348/2003 (X. 
02.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 185/9/2006. (VI. 06.) számú, a 325/2009. (IX. 02.) számú, a 
114/2011. (IV. 06.) számú, a 215/2012. (V.17.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 

FERENCVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  1968. 

Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 67.” 
 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a pedagógiai szakszolgáltatást és a 
pedagógiai szakmai szolgáltatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerületben lakó, ill. a IX. kerület intézményeibe járó gyermekek, szüleik és pedagógusaik  
ellátása” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
7. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. Típusa: Többcélú intézmény - közös igazgatású közoktatási intézmény” 
 
8. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„8. Alaptevékenysége: 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
Diagnosztikai, pszichoterápiai, egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység 

- Gyermekterápiás munkacsoport működtetése diagnosztikai és fejlesztő munka 
- Diagnosztizálás 
- Pszichoterápiás gondozás 
- Egyéni és csoportos sérülés- specifikus fejlesztő foglalkozás 
- Kreatív művészeti csoportfoglalkozás 
- Szakmai konzultációk tartása 
- Esetmegbeszélő csoportok működtetése 
- Pedagógiai- pszichológiai munkacsoport működtetése a kerület nevelési és 
oktatási intézményeiben (fejlesztő pedagógia és iskolai pszichológiai feladatok 
ellátására) 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások  
- Pedagógus továbbképzés (saját szakterületen) 
- Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 
- Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, 
szervezése 
- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 
- Tanuló tájékoztató tanácsadás 
- Tantárgygondozói hálózat működtetése 
 

Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
9. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Mester u. 67. szám alatti (37.982/1 hrsz. alatt felvett) ingatlanból a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Központ a földszinten 262  m2-t, az első emeleten  145  m2-t (szakszolgáltató), 
valamint a negyedik emeleten 94  m2-t  (szakmai szolgáltató) használ önállóan, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.”  
 

10. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
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Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „11. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„12. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási 
viszony keretében alkalmazza.” 

 
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 
 
14. Jelen Módosító Okirat 2012. szeptember 01. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május 17. 

     dr. Bácskai János  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
216/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a 
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Weöres Sándor 
Általános Iskola és Gimnázium (1098 Budapest, Lobogó u. 1.) számára - a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § 
(1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 
figyelemmel a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/15/1997. (IX. 06.) számú, a 
99/2001. (II. 27.) számú, a 60/2002. (II. 26.) számú, a 118/2003. (IV. 03.) számú, a 272/2/2004. (VI. 17.) 
számú, a 272/11/2004. (VI. 17.) számú, a 13/4/2005. (I. 25.) számú, 28/2005. (I. 25.) számú, a 
275/2008. (VIII. 27.) számú a 314/2009. (IX. 02.) számú, 216/2012. (V. 17.) határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki”. 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 

WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  ÉS GIMNÁZIUM  1962.    
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Rövid neve: WEÖRES SÁNDOR ISKOLA 

 
Székhelye:  1098 Budapest, Lobogó u. 01.  
Tagintézménye:  1098 Budapest, Toronyház u. 21. 
- telephelyei:  1098 Budapest, Napfény u. 03. 

   Tanuszoda; 1098 Budapest, Lobogó u. 01. U. 1. 
 Jégcsarnok; 1098 Budapest, Toronyház u. 21. J. 1. 

 
(A kötelező úszásoktatás, korcsolyaoktatás foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az iskolai 
sportkör működtetéséhez.)” 
 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai-, valamint a 

középiskolai nevelést és oktatást.” 

5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „5. Illetékessége, működési köre:  
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően (általános iskola) 
Budapest Főváros és környéke (gimnázium)” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 
 
8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.” 
 
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Alaptevékenysége 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
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- belső vizsgarendszer a vizsgaszabályzat szerint 
- drámapedagógia 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
Integrálható 
- mozgássérült (testi fogyatékos) 
- érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
valamint 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
- korcsolyaoktatás, szabadidős korcsolyáztatás 
- úszásoktatás 
 
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat” 

 
10. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, 
Budapest, IX. ker. Toronyház u. 21. szám alatti (38.236/93/A/1 hrsz.-ú, I. 1. szám alatt felvett), a IX. ker. 
Lobogó u. 01. szám alatti (38.236/129/A/1 hrsz.-ú I. 1. szám alatt felvett), és a Budapest, IX. ker. 
Napfény u. 03. szám alatti (38.236/312 hrsz alatt felvett) ingatlanok, és mindazon eszközök, amelyeket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti 
mérleg tartalmaz.  
Használja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, 
Budapest, IX. ker. Toronyház u. 21. szám alatti (38.236/93/A/2 hrsz.-ú, J. 1. szám alatt felvett) 
Jégcsarnokot az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által 
jóváhagyott megállapodás szerinti ingyenes használati jog. 
Továbbá használja még a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező, IX. ker. Lobogó u. 01. szám alatti (38.236/129/A/2 hrsz.-ú U. 1. szám alatt felvett), Tanuszodát 
az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által jóváhagyott 
megállapodás szerinti ingyenes használati jog.” 

 
11. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
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A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.” 

 
12. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 

 
13. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási 
viszony keretében alkalmazza.” 

 
14. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 
 
15. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2012. május 17. 
 

 
dr. Bácskai János  

polgármester 
Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
217/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Molnár Ferenc Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a 
Molnár Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Molnár Ferenc 
Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) számára - közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése 
és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/2/1997. (IX. 06.) számú, a 316/1999. (VI. 
15.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/12/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 
272/2008. (VIII. 27.) számú, a 273/2008 (VIII. 27.) számú, a 311/2009. (IX. 02.) számú, a 116./2011. (IV. 
06.) számú, a 217/2012. (V. 17.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki” 



 41

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 

MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA        1902.  

    

Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 19. I. 1. 
 

  - telephelye: Tanuszoda; 1095 Budapest, Mester u. 19. U. 1. 
 

(A kötelező úszásoktatás foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az iskolai sportkör 
működtetéséhez.)” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
7. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el” 
 „(2012/2013. tanévtől)” 
 
8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Alaptevékenysége 
 

Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
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integrálható 
- mozgássérült (testi fogyatékos) 
- beszédfogyatékos 
- autista 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzd, 
valamint 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd; 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
- gyógytestnevelés 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése  
- úszásoktatás tanköteles korosztály számára (adott körzet szerint) 
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

Vállalkozás:  
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Mester u. 19. szám alatti (37.875/0/A/1 hrsz.-ú, I.1. szám alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
Használja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, 
Budapest, IX. ker. Mester u. 19. szám alatti (37.875/0/A/2 hrsz.-ú, U.1. szám alatt felvett) Tanuszodát az 
1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által jóváhagyott 
megállapodás szerinti ingyenes használati jog.” 

 
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.” 
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11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási 
viszony keretében alkalmazza.” 

 
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 
 
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május 17. 

dr. Bácskai János  
      polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
218/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a 
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Leövey Klára 
Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 1.) számára - a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 
figyelemmel, a 167/1995. (VI. 27.) számú határozattal megalkotott és a 272/11/1997.  (IX. 06.) számú, a 
74/1999. (II. 23.) számú, a 97/2000. (II. 29.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 239/2002. (VI. 18.) 
számú, a 44/11/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2004. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 
13/2005. (I. 25.) számú, a 270/2008. (VIII. 27.) számú, a 310/2009. (IX. 02.) számú, a 218/2012. (V.17.) 
számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki.” 
 

2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 
„OM azonosítója: OM 035 235” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
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4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a középiskolai nevelést és oktatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre:  
Budapest Főváros és környéke” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 
 
8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el” 
 
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
853100 Általános középfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai 
oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
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- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzd 

valamint 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglakoztatást elősegítő képzések 
855935 Szakmai továbbképzések 

 
ECDL, EBD*L vizsgáztatás, Euro nyelvvizsgáztatás, szakképesítést nem igénylő munkakörök ellátására 
felkészítő betanítás, képzés (nyelvoktatás, felvételi előkészítő, egyéb tanfolyamok), felnőttképzési 
szolgáltatások nyújtása 
 
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
10. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Vendel u. 1. szám alatti (37.394 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, amelyeket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti 
mérleg tartalmaz. 
A IX. ker. Vendel u. 10-16. szám alatti Tornacsarnok korlátozott, az 1. pontban megjelölt feladatok 
teljesítésére irányuló használati joga külön, az Alapító által jóváhagyott megállapodás szerinti ingyenes 
használati jog.” 
 

11. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.” 

 
12. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 

 
13. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási 
viszony keretében alkalmazza.” 

 
14. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 
 
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május 17. 
 

dr. Bácskai János  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
219/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola alapító okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Ferencvárosi 
Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1092 Budapest, Köztelek u. 8.) számára 
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/5/1997.  
(IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, 135/2004. (IV. 01.) számú, 13/2005. (I. 25.) számú, 
97/2006. (III. 07.) számú, 276/2008. (VIII. 27.) számú, a 315/2009. (IX. 02.) számú, a 274/2011. (IX. 21.) 
számú, a 219/2012. (V. 17.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 
 

2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 

FERENCVÁROSI  ÁDÁM  JENŐ  ZENEISKOLA,   

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY   1910   

Székhelye: 1092 Budapest, Köztelek u. 8. 
- telephelyei: 
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1092 Budapest, Bakáts tér 12. Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola 

1095 Budapest, Mester u. 67.  József Attila Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. Kosztolányi Dezső Általános Iskola 

1091 Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános 
Iskola 

1095 Budapest, Mester u. 19. Molnár Ferenc Általános Iskola 

1093 Budapest, Lónyay u. 4/c.-8. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános 
Iskola és Gimnázium 

1098 Budapest, Lobogó u. 1. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az alapfokú művészetoktatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre:  
- elsősorban Budapest IX. kerület 

Budapest Főváros és környéke.” 
 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása, jogköre: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
7. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„Alapfokú művészetoktatási intézmény, feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.” 
 
8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „10. Alaptevékenysége: 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
 852020 Alapfokú művészeti oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
 
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 



 48

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.” 

 
10. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 

 
11. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási 
viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május 17. 
 

dr. Bácskai János  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
220/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1.) felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a megszüntetett Dominó Általános Iskola feladat és 
időarányos költségvetési előirányzatainak, valamint a jogutód József Attila Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény költségvetésének módosításáról. 
2.) felkéri a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy az 
intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és Minőségirányítási 
Programját dolgozza át és terjessze elő jóváhagyásra az önkormányzat illetékes szerve elé az intézmény 2012. 
október 15-ig. 
3.) felkéri a Polgármester urat, hogy a fő tevékenységek bővülése miatt gondoskodjon a Ferencvárosi Nevelési 
Tanácsadó költségvetésének módosításáról. 
4.) felkéri a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó igazgatóját, hogy 2012. október 15-ig vizsgálja felül az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és Minőségirányítási Programját. 
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5.) felkéri a Polgármester urat, hogy kössön szerződést a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziummal a 
Budapest IX. kerület Lobogó u. 1. szám alatti tanuszoda és a Budapest IX. kerület Toronyház u. 21. szám alatti 
jégcsarnok használatára vonatkozóan. 
6.) felkéri a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját, hogy 2012. október 15-ig vizsgálja felül 
az intézmény alapdokumentumait. 
7.) felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Molnár Ferenc Általános Iskolával a Budapest IX. kerület 
Mester u. 19. szám alatti tanuszoda használatára vonatkozóan. 
8.) felkéri a Polgármester urat, hogy kössön szerződést a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskolával a 
Budapest IX. kerület Vendel u. 10-16. szám alatti tornacsarnok használatára vonatkozóan. 
9.) felkéri a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola igazgatóját, hogy 2012. október 15-ig vizsgálja felül az 
intézmény alapdokumentumait. 
Határidő: 1. pont: 2012. július 1. 

2. pont: Pedagógiai Program - 2012. május 31. 
Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Minőségirányítási Program - 2012.10.15. 
3. pont: 2012. augusztus 31. 
4. pont: 2012. október 15. 
5. pont: 2012. augusztus 31. 
6. pont: 2012. október 15. 
7. pont: 2012. augusztus 31. 
8. pont: 2012. augusztus 31. 
9. pont: 2012. október 15. 

Felelős: 1. pont: dr. Bácskai János polgármester  
2. pont: dr. Gencsev Plámenné igazgató 
3. pont: dr. Bácskai János polgármester 
4. pont: Kuncz Eszter igazgató 
5. pont: dr. Bácskai János polgármester 
6. pont: dr. Dobszay Ambrus igazgató 
7. pont: dr. Bácskai János polgármester 
8. pont: dr. Bácskai János polgármester 
9. pont: Kokas Ferenc igazgató 

(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
20./  2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok valamint óvodai csoportok számának 

engedélyezése 
 127/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. Látható, 
hogy enyhe növeKEDÉS van az iskolai osztályok tekintetében. Örvendetes tény, azt jelzi talán, hogy a kerületi 
általános iskolai oktatás keresett a mai napig. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
221/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1) Jóváhagyja a fenntartásában működő nevelési, oktatási intézmények 2012/2013-as tanévben indítható óvodai 
csoportjainak valamint iskolai osztályainak, csoportjainak számát a 127/2012. sz. előterjesztés 1-2. számú 
melléklete szerint. 
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2)  
a.) A József Attila Általános Iskola és AMI. (1095 Budapest, Mester u. 67.) alkalmazotti létszámát 61,5 főben 
(42,5 fő pedagógus, és 19 fő technikai alkalmazott) állapítja meg. 
 
b.) Jóváhagyja a József Attila Általános Iskola és AMI. (1095 Budapest, Mester u. 67.) osztályok/csoportok 
számának növekedéséből eredő, és a működtetéséhez szükséges további 15 fő (9 fő pedagógus-, és 6 fő 
technikai) álláshely bővítését, valamint az ehhez szükséges 11 763 360 Ft-ot a 2012. évi költségvetés 
módosításakor biztosítja az Intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 11 763 360 Ft 
átcsoportosítását, a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. 

 
3) 

a.) A Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) alkalmazotti létszámát 58 főben (42 fő 
pedagógus, és 16 fő technikai alkalmazott) állapítja meg. 
 
b.) Jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) osztályok/csoportok 
számának növekedéséből eredő, és a működtetéséhez szükséges további 6 fő pedagógus álláshely 
bővítését, valamint az ehhez szükséges 5 317 382 Ft-ot a 2012. évi költségvetés módosításakor biztosítja az 
Intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a 5 317 382 Ft átcsoportosítását, a 
költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. 

Határidő: 1. pont: 2012. május 31.  
  2) a. pont: 2012. augusztus 31. 
  2)b. pont: költségvetés soron következő módosítása 

3) a. pont: 2012. augusztus 31. 
 3)b. pont: költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(14 igen, egyhangú) 
(Nem szavazott: Zombory Miklós képviselő.) 

(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
21./  A Body Guard Hungary Kft-vel kötött Szolgáltatási keretszerződés módosítása 
 122/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
222/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1.) a Body Guard Hungary Kft-vel kötött Szolgáltatási keretszerződést 2012. június 01. napjától kezdődően az 
122/2012. sz. előterjesztés mellékletében foglaltak szerint módosítja.  
Határidő: 2012. május 31.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2.) Felkéri a Polgármester urat, hogy a vonuló szolgálat havi díjának megfizetéséhez szükséges forrást a 2012. 
évi költségvetésben biztosítsa. 
Határidő: 2012. költségvetés soron következő módosítása  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3.) Felkéri az Alpolgármester urat a szolgáltatás szélesebb körben való népszerűsítésére a Ferencvárosban 
lakók között. 
Határidő: 2012. december 31.   
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 
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4.) Felkéri az Alpolgármester urat, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a FESZGYI milyen feltételek mellett 
tudná 2013. január 1. napjától maga ellátni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást. 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(Nem szavazott: Zombory Miklós képviselő.) 

(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
22./  Együttműködési megállapodás megkötése közérdekűnek minősített szervezetekkel 
 128/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Több, mint 50 ilyen szervezettel van kapcsolata az önkormányzatnak, de ezen szerveztek java 
részénél hiányzik a konkrét, írott együttműködési megállapodás. Szeretnénk, ha ez a kapcsolat szorosabb lenne, 
illetve tudnánk azt, hogy ezek a szervezetek valóban elvégzik-e azt a tevékenységet, amit a közérdekűvé 
nyilvánításkor jeleztek. Ezeket a szerződéseket 2012. december 31-ig kellene megkötni velük, kérem, 
támogassák ezt az elvi döntést.  
 
Csárdi Antal képviselő visszajött az ülésterembe.  
 
dr. Bácskai János: Emögött az előterjesztés mögött sokkal több munka van, mint amennyi látszik, hiszen ennek 
a közel 50 szervezetnek a működését és tevékenységét vizsgáljuk meg. Azt gondolom, hogy nem árt egy 
„leltározás”, hogy azok a cégek, illetve egyesületek, akik közérdekű szervezetként előnyöket élveznek, azok 
mennyire tesznek eleget a közhasznúságnak, mi a haszna Ferencvárosnak ezekből a tevékenységekből. Jól 
indokolható és hasznos tevékenységekről beszélünk, ha ezeket valóban elvégzik. Kérdés, hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
223/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1) a közérdekűnek minősített szervezetek tevékenységét felül kívánja vizsgálni, és együttműködési 
megállapodást kíván kötni velük évenkénti beszámolási kötelezettség kikötésével. 
2) felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az együttműködési megállapodások megkötéséről. 
Határidő: 2012. december 31.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(Nem szavazott: Hidasi Gábor képviselő.) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
23./  Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó 

Szolgálat 2011. évben végzett szakmai munkájáról  
 121/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.  
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
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224/2012. (V.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat beszámolóját az Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Otthonában ellátott 2 fő fogyatékkal élő Ferencvárosi lakos 2011. évben történt 
ellátásáról.  
Határidő: 2012. május 17.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
24./  Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2011. évi 

szociális szolgáltatásairól  
 119/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Az előterjesztéshez ugyan nincs mellékelve, de elérhető volt mindenki számára az 
intézmények beszámolója. Kérem, a beszámoló elfogadását.  
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
225/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények a szociális szolgáltatások 2011. évi szakmai munkájáról 
szóló beszámolóját. 
Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
25./  Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 120/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Egy hasonlóan tartalmas beszámolót olvashattunk, kérem az elfogadását.   
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
226/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló értékelést. 
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Határidő: 2012. május 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
26./  Térfelügyeleti rendszer üzemeltetése 
 141/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
227/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1.) a térfigyelő rendszer üzemeltetésével 2012. október 1. napjától a Ferencvárosi Közterület-felügyeletet bízza 
meg és felhatalmazza a Polgármester urat a szerződés aláírására; 
Határidő: 2012. október 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, Rimovszki Tamás a Közterület-Felügyelet igazgatója 
2.) a térfigyelő rendszer a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságtól a Ferencvárosi Közterület-felügyelethez 
történő áttelepítésére, műszaki-technikai üzemeltetésére és karbantartására közbeszerzési eljárást indít és felkéri 
a Polgármester urat, hogy gondoskodjék az eljárás megindításáról és lefolytatásáról, valamint felhatalmazza az 
eljárás eredményeképpen kötendő szerződés aláírására; 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3.) felkéri a Polgármester urat, hogy a térfigyelő rendszer fejlesztése és önálló üzemeltetése tárgyában 
szükséges döntések meghozatalára tegyen javaslatot. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
27./  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási 

szünet elrendelése 
 130/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
228/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában igazgatási 

szünet elrendeléséről 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2012. évi munkarendjében 2012. 
augusztus 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17. napokra igazgatási szünetet rendel el. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
229/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a Jegyző Asszonyt a 

szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. 
2. felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen 

tájékoztassa. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
28./  Beregszász Városi Tanács támogatási kérelme 
 142/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Az előterjesztésből is kiderül, hogy a támogatás mértéke a hiányzó összeg kb. 10 %-a. 
Javaslom, hogy ennyivel támogassuk ezt a projektet.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
230/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Beregszászi 
Városi Tanács részére, a Kossuth Lajos Középiskola mini stadionjának kivitelezési költségeihez 1.200. 000,- Ft, 
azaz egymillió-kétszázezer forint összegű támogatást nyújt, a 2012. évi költségvetés 3423. sz. „testvérvárosi 
kapcsolatok” költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatási szerződést a Beregszászi Városi Tanáccsal kösse meg. 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
29./   Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme 
 143/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Magyarkanizsai résztvevőkkel is nagy számban számol a fórum, és Magyarkanizsa 
testvérvárosunk, kérem, támogassuk.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
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231/2012. (V.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vajdasági 
Ifjúsági Fórum 2012. július 5-9. között, a szerbiai Kishegyesen megrendezésre kerülő X. Vajdasági 
Szabadegyetem lebonyolításához 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű támogatást nyújt a 2012. évi 
költségvetés 3423. sz. „testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatási szerződést a Vajdasági Ifjúsági Fórummal kösse meg. 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(Nem szavazott: Hidasi Gyula képviselő.) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
30./  Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására 
 144/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
232/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. július 
24-29. között, Tusnádfürdőn megrendezésre kerülő XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
megrendezéséhez bruttó 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű támogatást biztosít a Kisebbségekért - 
Pro Minoritate Alapítvány részére, a 2012. évi költségvetés 3423. „testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési sor 
terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal kösse 
meg. 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
31./  Javaslat a 2012. évi kerületi nagyrendezvények meghatározására 
 107/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Körősi Zoltán ügyvezető igazgató 
 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Körősi Zoltán: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Csárdi Antal: Támogatom ezeket a nagyrendezvényeket, de azt gondolom, hogy a Kft. alkalmatlan arra, hogy 
ezeket megfelelő színvonalon megvalósítsa. Figyelembe véve a Ferencvárosi Művelődési Központ vezetésének 
elmúlt éves tapasztalatit, azt gondolom, hogy ez így nem támogatható. A „nem” szavazatom nem a rendezvények 
ellen szól, hanem a félelmeimnek adok hangot.  
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dr. Bácskai János: Nyilván ezt majd a választópolgároknak is el kell majd mondani. Kérdés, hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
233/2012. (V.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi 
kerületi nagyrendezvények listáját az 107/2012. sz. előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint állapítja 
meg. 
Határidő: elfogadás 2012. május 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést 17.08 órakor bezárom, és zárt ülést rendelek el. 
 
 
A 32-33. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 234-238/2012. (V.03.) sz. határozatok a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatók. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 
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